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Резюме

В условията на влошаваща се международна конюнктура, ускоряване на инфлацията и срива на международните финансови пазари българската икономика
запазва относително висок темп на икономически растеж от 7.1% през първата
половина на 2008 г. Поскъпването на международните цени на основните суровини и на горивата допринесе в значителна степен за ускоряване на вътрешната инфлация, която през юни т.г. достигна 14.7% на годишна основа.
Глобалната финансова несигурност имаше ограничено влияние върху пазарите у нас през първата половина на 2008 г. Тя оказа пряко въздействие върху
търговията на капиталовия пазар − в рамките на полугодието индексите SOFIX
и BG40 се понижиха съответно с 34.7% и 40.8%, в резултат на което пазарната
капитализация на БФБ-София спадна на 31.1% от БВП (намаление с около 20 пр.п.
спрямо края на 2007 г.). Лихвите по кредитите, предоставяни от местните банки, започнаха да се повишават поради поскъпването на финансовите ресурси и
затягането на условията на кредитиране от страна на банките. Продължаващото напрежение на международните финансови пазари и започналият вече
процес на бързо охлаждане на икономическата активност в глобален мащаб пораждат рискове за забавяне на реалния растеж на БВП и на доходите и в България.
Доверието и положителните нагласи на икономическите агенти по отношение на перспективите за развитие на българската икономика се изграждат
върху здравия фундамент на макроикономическата политика, която се провежда у нас вече над десет години и се характеризира с предвидимост, прозрачност и приемственост Основополагащ принцип на макроикономическата политика е паричният съвет, като в Закона за Българската народна банка (ЗБНБ) е
фиксиран валутният курс на лева към еврото и е въведен прозрачен механизъм
на парично предлагане, който защитава фиксирания курс. Пълната забрана за
финансиране от централната банка на правителството и институциите в публичния сектор предпазва икономиката от притока на спекулативни капитали.
Консервативната политика на централната банка по отношение на надзора
върху банковия сектор и развитието на платежните системи е важен фактор
за превантивен контрол върху структурата и качеството на балансите на банките и непрекъсваемостта на платежния процес. Разумната фискална политика, съобразена с бизнес цикъла, изцяло подкрепя паричния съвет и политиката на
БНБ.
Показател за устойчивостта на развитие на икономиката е високият реален прираст на инвестициите, финансиран както от вътрешни ресурси, така и
чрез преки чуждестранни инвестиции и външни заеми. Предварителните данни
за притока на преки чуждестранни инвестиции (2.6 млрд. евро за първото полугодие на 2008 г.) показват, че дългосрочният инвестиционен интерес към страната се запазва и е осигурено покритие на дефицита по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс в размер на 66.2%. Преките чуждестранни
инвестиции заедно с по-големите нетни външни задължения на частния небанков сектор (1.5 млрд. евро) и привлечените депозити от нерезиденти в местни
банки (1.4 млрд. евро) формират излишък по финансовата сметка на платежния
баланс на стойност 5.6 млрд. евро. В резултат на международните текущи, капиталови и финансови трансакции на местните икономически агенти през първото полугодие на 2008 г. брутните международни валутни резерви на БНБ нараснаха с 1.3 млрд. евро и пазарната им стойност в края на юни т.г. достигна
13.3 млрд. евро.
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БНБ изпълнява своите функции и задължения на база задълбочен анализ на
световните тенденции и на развитието на националната икономика. Поради несигурността и засилващия се риск на международните финансови пазари при
управлението на брутните си международни валутни резерви БНБ запази и през
първата половина на 2008 г. ограничението за максимална дюрация на активите
в евро до 0.5 години и наложи допълнителни оперативни ограничения. При наложените ограничения и възможностите, които предлагат международните финансови пазари, доходът от инвестиции на международните резерви за шестте
месеца на текущата година достигна 199.84 млн. евро (доходност от 1.65%).
Повишението на нормата на задължителните минимални резерви от 8% на
12%, въведено от 1 септември 2007 г., беше запазено и през първата половина
на настоящата година. В резултат на тази мярка и вследствие оскъпяването
на финансовите ресурси под въздействие на кризата на международните финансови пазари от началото на 2008 г. се формира тенденция към снижаване
темпа на растеж на банковия кредит. Консервативността на надзорните правила, прилагани у нас, осигурява стабилност на финансовите показатели на банковата система и запазване на качеството на активите (в края на юни т.г. класифицираните активи заемат дял от 2.95% в брутните активи). За запазване
качеството на портфейлите принос има Централният кредитен регистър с
оператор БНБ, който позволява на банките да получават точна и навременна
информация за кредитната задлъжнялост на клиентите си към други банки. Общият размер на заделените в системата специфични провизии за загуби от
обезценка и за кредитен риск превишава с над 30% сумата на необслужваните
експозиции и гарантира наличието на капацитет за поемане на допълнителен
риск в случай на влошаване качеството на активите. Печалбата на банковата
система за първите шест месеца на 2008 г. е 729 млн. лв., което осигурява възвръщаемост на активите (ROA) от 2.40% (при 2.22% за съответния период на
предходната година).
През първото шестмесечие на 2008 г. БНБ продължи да прилага мерки за
подобряване на организацията и ефективността при изпълнението на своите
функции и задължения. В края на април успешно приключи прехвърлянето към
„Дружество за касови услуги“ АД на дейностите по приемане, предаване и обработка на ценни пратки с банкноти и монети по обявена стойност, получени от
търговските банки. Част от персонала на БНБ премина на работа в новото дружество. В резултат на тези промени Управителният съвет намали числеността на персонала от 1007 щ.бр. на 963, като от тях реално заети към края на юни
2008 г. са 845. Приоритет при управлението на човешките ресурси в БНБ е непрекъснатото повишаване на квалификацията и професионализма на персонала и
подобряването на ефективността в работата на служителите по прилагането
на европейските стандарти и модернизирането на процесите в БНБ.
Участието на управителя на БНБ в заседанията на Генералния съвет на
ЕЦБ и на представители на банката в комитетите и работните групи на ЕСЦБ
позволяват на БНБ да участва пълноценно в работата на ЕСЦБ и да допринася
за процеса на координация на общата парична политика, при изготвянето на
правни актове на ЕЦБ, при формирането и развитието на паричната и банковата инфраструктура, платежните и сетълмент системи, развитието на статистическата отчетност и други въпроси в сферата на компетентност на
централните банки.
Сред важните събития, чийто домакин беше централната банка, може да
се отбележи провеждането на 125-ото заседание на Съвета по европейски въпроси, на което БНБ представи своя опит в създаването на ефективна система
за координиране участието на БНБ в ЕСЦБ, в комитети и работни групи към Европейската комисия и към Съвета на ЕС.
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1. Международна среда
Глобалният икономически климат продължи да се влошава през първата половина на 2008 г. Кризата на пазара на високорискови ипотечни кредити в САЩ
и недоверието на международните финансови пазари, характеризиращи втората половина на 2007 г., се задълбочиха през настоящата година. Загубите на
водещи инвестиционни банки и фондове нарастваха през първите две тримесечия на 2008 г. Значителното поскъпване на основните суровини и стоки предизвика ускоряване на инфлационните процеси в глобален мащаб, съпроводено със
забавяне на темповете на нарастване на промишлеността и световната търговия. През първата половина на годината очакванията на бизнеса, представени в конюнктурните показатели на бизнес климата във водещите икономики, се
влошиха, отразявайки негативните тенденции в икономическата активност.
Водещите показатели продължават да отчитат очаквания за още по-голямо забавяне на растежа през следващите тримесечия.

Основни макроикономически показатели
(средногодишен темп на изменение)
(%)

Растеж
2006
ЕС (27)
Еврозона (15)
Новоприсъединили
се страни (9)
САЩ
Япония
Китай

Инфлация

2008
2007
I трим. II трим.

2006

2008
2007
2006
I трим. II трим.

Безработица
2008
2007
I трим. II трим.

3.1
2.9

2.9
2.6

2.3
2.1

1.6
1.4

2.3
2.2

2.4
2.1

3.5
3.4

3.9
3.6

8.2
8.3

7.1
7.4

6.8
7.2

6.8
7.3

6.6
2.8
2.4
11.1

6.3
2.0
2.1
11.4

5.7
2.5
1.2
11.7

5.4
2.2
1.0
11.5

3.2
3.2
0.2
1.5

4.3
2.9
0.1
4.8

7.0
4.1
1.0
8.0

7.1
4.4
1.4
7.8

9.8
4.6
4.1
4.1

7.6
5.2
3.8
4.0

6.7
4.9
3.9
:

6.5
5.3
4.0
:

Забележка: Инфлацията в новоприсъединилите се държави е изчислена чрез претеглянето на хармонизираните индекси на потребителски цени (ХИПЦ) за отделните страни, като са ползвани теглата на държавите в ХИПЦ на ЕС-27.

Източници: Евростат, Bureau of Labor Statistics, Bureau of Economic Analysis, Статистическа служба на Япония,
Национална статистическа служба на Китай, изчисления на БНБ.

В еврозоната растежът на БВП се забави до 1.4% през второто тримесечие на 2008 г. поради значителното понижаване на темповете на растеж на
частното потребление и на инвестициите, както и поради по-слабия принос на
нетния износ. Икономиката на САЩ отчете 2.4% растеж на БВП през полугодието. Високата инфлация и кризата на жилищния пазар допринесоха за значително забавяне на частното потребление. Свиването на частното потребление бе
компенсирано в голяма степен от съществено нарастване на приноса на нетния
експорт, дължащо се на ускоряване на износа от 8.4% през 2007 г. до 11.2% през
второто тримесечие на текущата година. В същото време бизнес климатът и
доверието на потребителите продължиха да спадат.
Под влияние на нарастващите цени на енергийните стоки и храните инфлацията в глобален мащаб продължи да се ускорява през първата половина на
2008 г. Средномесечната инфлация в еврозоната през периода бе 3.5% (с
1.1 пр.п. по-висока, отколкото през втората половина на 2007 г.), а тази в САЩ –
4.3% (също с 1.1 пр.п. по-висока, отколкото през последните две тримесечия на
2007 г.). Цената на суровия петрол тип „Брент“ отбеляза чувствително поскъпване през второто тримесечие на годината, достигайки през юни над 130 щ.д.
за барел. Фактори за повишаването на цената на петрола бяха високото тър-
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сене от страна на развиващите се икономики, несигурността в доставките и
сравнително ниското равнище на запасите в страните от ОИСР. Значителното
поскъпване на цените на храните от втората половина на 2007 г. продължи и в
началото на 2008 г., като спрямо първата половина на 2007 г. храните поскъпнаха с 56%. Най-силно влияние върху динамиката на цените им оказаха търсенето
от страна на развиващите се икономики, въведените ограничения в износа на
основни страни-износителки, продължаващото използване за производството
на биогорива, поскъпването на енергийните суровини, отразяващо се пряко в
транспортните разходи за доставка, както и по-високите цени на изкуствените торове. Към средата на 2008 г. започна да се наблюдава поевтиняване на някои от хранителните продукти, като пшеницата, поради очакванията за по-високи добиви през годината, свързани с благоприятните климатични условия в
глобален мащаб. Цените на металите също нараснаха – със 7.8% през първите
шест месеца на 2008 г. спрямо съответния период на предходната година, като
динамиката при черните и цветните метали бе разнопосочна. Желязната руда
поскъпна с 66%, докато при цветните метали се наблюдаваше тенденция към
поевтиняване вследствие на увеличаването на запасите и по-високите очаквания за предлагането.
В опит да овладее финансовата криза и да осигури ликвидност за банковата система през първите шест месеца на текущата година Федералният резерв понижи четири пъти лихвените проценти по федералните фондове общо с
225 б.т. до 2%. Особено активно Федералният резерв започна да използва и инструмента си за осигуряване на ликвидност посредством срочното улеснение
чрез аукцион (Term Auction Facility), като от 25 млрд. щ.д. в началото на годината
кредитите вече възлизаха на 75 млрд. щ.д. през второто тримесечие. ЕЦБ остави лихвата по основните си операции по рефинансиране непроменена през периода на ниво от 4.0%. Позицията на ЕЦБ бе изцяло в полза на антиинфлационна
политика, основана на възходящите рискове за ценовата стабилност по линия
на проява на вторични ефекти за инфлацията от поскъпването на храните и
горивата. Повишаване на лихвата по операциите по рефинансиране на ЕЦБ не се
наложи, тъй като пазарните лихви нараснаха под влияние на увеличаващата се
рискова премия.

Основни лихви на Федералния резерв и на ЕЦБ
(%)

Източници: ЕЦБ, Федерален резерв.

На фондовите пазари в САЩ първото полугодие на 2008 г. завърши със спад
на борсовите индекси, като DJIA, S&P 500 и Nasdaq се понижиха съответно с
13%, 11.6% и 12.1%. Динамиката на индексите бе под влиянието на опасенията
за забавяне на икономическия растеж и негативните очаквания за перспективи-
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Основни фондови индекси

Източници: Dow Jones, NASDAQ, STOXX.

Сътресенията на пазарите в САЩ се пренесоха на фондовите пазари в Европа. Фондовите индекси завършиха полугодието с понижение, кaто общите индекси DJ Euro STOXX 50 и DJ STOXX 600 спаднаха съответно с 22.7% и 19.6%. И
тук най-съществена загуба отчетоха книжата на компаниите от банковия сектор (-32%). Покупката на Bear Sterns и новите програми за повишаване на ликвидността в САЩ доведоха до стабилизиране на пазарите и свиване на кредитния
риск сред банките. В противовес премиите за краткосрочно финансиране чрез
паричния пазар останаха на високи нива. Отчитането на значителни загуби от
страна на ключови финансови институции върна фондовите индекси до минусови стойнoсти. Кредитните премии за риск от неплатежоспособност при банковите институции завършиха разглеждания период с повишение от порядъка
на 50–70 б.т.
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те пред финансовия сектор. Колебанията в цените на петрола и основните суровини също въздействаха отрицателно върху настроенията на фондовите пазари. Най-силно поевтиняха акциите на компаниите от финансовия сектор
(-29.1%). Несигурността на финансовите пазари се засили в средата на март,
когато премиите за кредитен риск достигнаха високи стойности от началото
на кризата поради възникналите напрежения относно състоянието на инвестиционната банка Bear Sterns. Пазарите изпитаха известно облекчение след поглъщането на изпадналата в затруднения банка от страна на JP Morgan и след безпрецедентните действия от страна на Федералния резерв. Последвалата поредица от анонси на преоценки по експозициите на редица банки обаче доведе до
ново повишаване на кредитния риск. Това задържа премиите по срочните банкови депозити на високи нива. Най-силно повишение за периода януари-юни 2008 г.
отчетоха книжата на енергийния сектор поради поскъпването на петрола на
международните стокови пазари. Премията за кредитен риск за срок от 5 г. при
компаниите с инвестиционен рейтинг достигна 146 б.т., разширявайки се с 68
б.т. от началото на годината.
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2. Икономиката на България
Неблагоприятните тенденции в световната икономика през първата половина на 2008 г. не се отразиха върху тенденциите в развитието на икономиката на България. Растежът на БВП у нас се ускори до 7.1% спрямо първото полугодие на 2007 г. В структурата на растежа по крайно използване се запазва
тенденцията от 2007 г. инвестициите в основен капитал да имат главен принос
(6.5 пр.п.). В разпределението на инвестициите по сектори преработващата
промишленост заема най-голям дял от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (20%). Интензивната инвестиционна активност
спомага за обновяването и разширяването на наличните производствени мощности и подобрява конкурентоспособността на икономиката. Динамично нарастват инвестициите в секторите търговия, строителство, недвижими имоти и енергетика, което е свързано с ускореното развитие на тези отрасли.

Структура на разходите за придобиване на ДМА
по икономически дейности през първото полугодие на 2008 г.

Източник: НСИ.

Принос на компонентите на крайното
използване за растежа на БВП
(%, пр.п. спрямо съответния период на предходната година)

Източник: НСИ.
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(%)

2007
БВП
Потребление на домакинствата
Потребителски разходи на правителството
Колективно потребление
Бруто образуване на основен капитал
Износ на стоки и услуги
Внос на стоки и услуги

I полугодие

II полугодие

6.5
6.9
-1.1
-0.9
29.5
4.6
12.8

5.9
3.9
5.9
6.7
16.5
5.7
7.4

2008
I полугодие
7.1
6.0
0.8
-2.5
22.7
6.9
9.9

Източник: НСИ.

Растежът на крайното потребление отбеляза леко ускорение в сравнение
с темповете от втората половина на 2007 г. и достигна 4.7% за шестмесечието. Разходите на правителството през първата половина на годината имаха
отрицателен принос за растежа на потреблението – те отбелязаха реален
спад в резултат на провежданата консервативна фискална политика в условията на ускоряваща се инфлация и бързо нарастващи номинални заплати.
Потреблението на домакинствата нараства с по-високи темпове от наблюдаваните през втората половина на 2007 г., но запазва умерен темп на растеж от 6.0%, съответно 6.5% за първото и 5.4% за второто тримесечие. Найдинамично нараства потреблението на нехранителни стоки и туристически услуги. Ако се изключи приносът на нетния туризъм за растежа на потреблението на домакинствата, вътрешното потребление нараства с 4.2% за първото
полугодие на 2008 г. спрямо съответния период на предходната година. Динамиката на потребителското търсене се определя от нарастването на разполагаемия доход на домакинствата главно поради повишаването на заетостта и
заплатите. От друга страна, ускоряването на инфлацията от средата на
2007 г. и през първите шест месеца на текущата година води до нарастване на
песимизма на потребителите и до влошаване на очакванията им за бъдещото им
финансово състояние, което действа ограничаващо върху потребителските
разходи.
Добавената стойност в икономиката нараства с високи темпове, като за
полугодието е отчетен растеж от 7.1% спрямо съответния период на предходната година. Този растеж е резултат от високата производствена активност
в преработващата промишленост, енергетиката и строителството, както и
от бързото развитие на финансовото посредничество и търговията. След значителния спад през 2007 г. индексът на физическия обем на добавената стойност в селското стопанство отбеляза прираст от близо 12% на годишна база
през второто тримесечие на годината и допринесе с 0.8 пр.п. за нарастването
на добавената стойност за тримесечието.
През първото полугодие на 2008 г. по данни от Наблюдението на работната сила броят на заетите се повишава с 4.3% на годишна база, а равнището на
безработица спада на 6.1%. Предлагането на труд продължава да се подобрява,
като коефициентът на икономическа активност за възрастовата група 15–64 г.
достига до 67.9% през второто тримесечие на 2008 г. (при 66.1% за същия период на 2007 г.). Тази тенденция е резултат от разкриването на нови работни
места и повишаването на заплатите, които правят по-привлекателно предлагането на труд от страна на доскоро неактивни (обезкуражени) лица. В началото
на 2008 г. продължава тенденцията нарастването на заетостта в частния сектор да е съпроводено от спад при наетите в обществения сектор. Поддържането на консервативна политика относно заетостта и заплатите в бюджетния сектор е възможна причина за преминаването на заети към частния сектор,
особено при появилия се вече недостиг на квалифицирани работници.
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Реален темп на растеж на брутната добавена стойност
(%)

2007
Селско и горско стопанство
Индустриален сектор
Услуги
Общо по базисни цени

I полугодие

II полугодие

2008
I полугодие

-4.2
11.5
5.9

-41.7
16.2
8.7

6.5
7.4
7.0

7.1

5.7

7.1

Източник: НСИ.

През първите шест месеца на 2008 г. работната заплата продължи да се
повишава с бързи темпове, като номинално тя се увеличи с 24.3% спрямо съответния период на предходната година (9.8% в реално изражение). Влияние върху
отчетената динамика на заплатите от началото на годината оказаха и промените в нормативната база, свързана с пазара на труда – повишаването на минималната работна заплата от 180 лв. на 220 лв., както и ефекти от понижаването на вноските за социално осигуряване с 3 пр.п. през октомври 2007 г. и въвеждането на единна ставка от 10% на подоходния данък.
Засилената инвестиционна активност и подобряването на технологичното равнище на икономиката намират отражение в нарастването на производителността на труда в реално изражение общо в икономиката с 2.9%, в т.ч. в
преработващата промишленост – с 5.1%, и в енергетиката – с 6.8%, през първото полугодие на 2008 г. спрямо съответния период на предходната година. Найвисокият темп на нарастване на производителността на труда е отчетен при
финансовото посредничество – с 19.6%.
Поради изпреварващото нарастване на заплатите по отношение на производителността на труда разходите за труд на единица продукция се повишиха
в номинално и реално изражение съответно със 17.3% и 4.3% през първите шест
месеца на 2008 г. спрямо съответния период на предходната година. Сравнително ниският дял на разходите за труд в добавената стойност и доброто финансово състояние на фирмите позволяват нарастването на заплатите да се
реализира при запазване на печалбите на относително високи нива.
Тенденцията към ускоряване на инфлацията, формирала се от средата на
2007 г. под влияние на значителното поскъпване на международните цени на горивата и храните и на съществения спад в продукцията на селското стопанство у нас, продължи и през първата половина на 2008 г., като инфлацията достигна най-високата си стойност от 14.7% на годишна база през юни1. Освен нарастващите разходи за суровини и материали, енергия и транспортни услуги
натиск за повишаване на цените на стоките и услугите оказваше нарастването на разходите за труд на единица продукция, по-силно изразен в сектора на
услугите поради по-големия дял на разходите за труд в общите разходи. При административно определяните цени вътрешноселищният транспорт, болничните услуги и съдебните и адвокатски услуги поскъпнаха съответно с 22.1%,
22.2% и 48.3% през първото полугодие, а поради увеличението на акциза тютюневите изделия повишиха цената си с 13%.
През първата половина на 2008 г. нарастването на цените на храните достигна 23% на годишна база. Инфлационната динамика при храните се определяше както от недостига в предлагането поради значителния спад на селскостопанското производство през 2007 г. и нарастването на разходите за горива и
транспорт, така и от продължаващото повишаване на международните цени на
храните и селскостопанските продукти. Повишаването на международната цена на суровия петрол, особено силно изразено през второто тримесечие на текущата година, бе веднага пренесено във вътрешните цени на горивата. От началото на годината транспортните горива отбелязаха поскъпване с около 17%,
1

От юли 2008 г. се наблюдава тенденция към забавяне на инфлацията, като през септември годишният темп
спадна на 11.4%.
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Инфлация на годишна основа и принос на основни групи стоки и услуги
(пр.п., %)

Източници: НСИ, БНБ.

Натрупана инфлация по ХИПЦ от началото на годината и принос за нея*
януари – юни
2007
Инфлация (%)
Принос (пр.п.)
Услуги
Обществено хранене
Транспортни услуги
Услуги, без обществено хранене и транспорт
Енергийни продукти
Транспортни горива
Храни
Преработени храни
Непреработени храни
Стоки и услуги с административно определяни цени
Тютюневи изделия
Промишлени стоки

2008

2.8

5.7

0.96
0.49
0.12
0.36
0.83
0.83
0.28
0.68
-0.40
0.57
-0.25
0.36

1.91
0.76
0.70
0.45
1.38
1.28
0.83
0.81
0.02
0.72
0.43
0.38

* Изложената структура съответства на класификацията на Евростат, използвана за представяне в съпоставим вид
на основните компоненти на ХИПЦ за държавите от еврозоната и ЕС. Тези компоненти са преработени храни (включително алкохолни напитки и тютюневи изделия), непреработени храни (месо и месни продукти; риба и рибни продукти; плодове; зеленчуци), енергийни продукти (електроенергия; твърди, течни и газообразни горива за битово потребление; топлоенергия; горива и смазочни материали за лични транспортни средства), промишлени стоки (без енергийни) и услуги (включително обществено хранене). С цел отделяне влиянието на стоките и услугите с административно определяни цени, както и на стоките, чиито цени зависят до голяма степен от промени в акцизните ставки (тютюневи изделия), административно определяните цени и тютюневите изделия са изключени от основните групи,
включени в ХИПЦ по Евростат.

Източници: НСИ, БНБ.

Бързото повишаване на международните цени на суровия петрол и храните, както и нарасналата несигурност на международните финансови пазари се
отразяват върху глобалните темпове на икономически растеж и особено в еврозоната. Забавянето на търсенето от страна на основните търговски партньори на България е основният фактор за по-ниския реален растеж на местния износ на стоки и нефакторни услуги (СНФУ) през второто тримесечие (5.1%)
спрямо първите три месеца (9.2%) на текущата година. Физическият обем на
износа на стоки за първото полугодие на 2008 г. е относително висок – 9.3%
2

За повече информация и анализ на икономическите процеси в България вж. тримесечното издание на БНБ
„Икономически преглед“.

Икономическо развитие през първата половина на 2008 г.

като за това принос имаха и въведените от януари 2008 г. по-високи акцизни
ставки (съответно с 8% при безоловния бензин и 12% при дизела). Поскъпването
на горивата се отрази върху цените на транспортните услуги, които от своя
страна оказаха натиск за повишаване на цените на всички стоки и услуги2.
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спрямо съответния период на предходната година, докато при износа на услуги се отчита реален спад от 0.5%3. Силната инвестиционна активност в страната продължава да поддържа висока динамиката на вноса, като отчетеният
реален растеж при вноса на СНФУ за първото полугодие е 9.9% (с относително
равномерно разпределение на динамиката между стоки и услуги). Приносът на
нетния износ за икономическия растеж спадна през второто тримесечие на
2008 г. до -8.6 пр.п., при положителен принос от 0.5 пр.п. през първото тримесечие на годината.
В номинално изражение приходите от износ на стоки през първото полугодие на 2008 г. се повишиха с 1.5 млрд. евро (23.9%) спрямо съответния период на
предходната година, докато плащанията за внос на стоки нараснаха с 2.6 млрд.
евро (27.8%)4. Стоковите групи с най-голям принос в нарастването на износа са:
неблагородни метали и изделия от тях (6.5 пр.п.), минерални продукти и горива
(6.5 пр.п.) и машини, транспортни средства и апарати (5.5 пр.п.). С основно значение за растежа на вноса са енергийните ресурси (9.6 пр.п.) и инвестиционните стоки (7.2 пр.п.).
Задълбочаването на дефицита по търговския баланс, който нарасна с
1.1 млрд. евро спрямо първото полугодие на 2007 г. и достигна 4.3 млрд. евро, беше основната причина за увеличаването на дефицита по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс с 1.16 млрд. евро до 3.9 млрд. евро. За номиналното влошаване на този дефицит влияние оказаха и по-високите международни цени на енергийните ресурси5, селскостопанските продукти и храните.
Предварителните данни за притока на преки чуждестранни инвестиции
(2.6 млрд. евро за първото полугодие на 2008 г.) показват запазване на дългосрочния инвестиционен интерес към страната и осигуряване на покритие на дефицита по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс от 66.2%6.
Преките чуждестранни инвестиции заедно с повишените нетни външни задължения на частния небанков сектор (1.5 млрд. евро) и привлечените депозити от
нерезиденти в местни банки (1.4 млрд. евро) формираха излишък по финансовата сметка на платежния баланс в размер на 5.6 млрд. евро. Прирастът на заемните ресурси от чужбина е показателен за доверието към българската икономика и за запазения достъп на местния бизнес до международните финансови пазари в условията на глобална финансова несигурност. В резултат от международните текущи, капиталови и финансови трансакции на местните икономически агенти през първото полугодие на 2008 г. брутните валутни резерви на БНБ
нараснаха с 1.27 млрд. евро, без да се включват изменения, дължащи се на валутнокурсови разлики.
Брутният външен дълг на страната нарасна с 3.8 млрд. евро за периода
януари – юни 2008 г. и достигна 31.9 млрд. евро (101.4% от БВП на годишна база).
През първата половина на 2008 г. публичният и публичногарантираният външен
дълг намаляха със 155 млн. евро за периода, главно вследствие на предплащане
на дълг към Световната банка. Частният негарантиран външен дълг нарасна общо с 3.9 млрд. евро за януари – юни 2008 г., в т.ч. дългът на банките се увеличи
с 2.1 млрд. евро.
Реализираният касов излишък по консолидираната фискална програма достигна 3777.5 млн. лв. към края на първото полугодие на 2008 г., или 5.7% от очак-

3

4
5

6

Въпреки прираста в приходите от износ на услуги (13.9%) отчетеното ценово изменение спрямо първото
полугодие на 2007 г. е по-голямо – 14.4%.
Данните за платежния баланс за януари – юни 2008 г. са предварителни и подлежат на последващи ревизии.
За периода януари – юни 2008 г. средната цена на внесения в страната суров петрол се е повишила със
74.5% спрямо съответния период на предходната година. Изменението на цените на суровия петрол, петролните продукти и природния газ през първото полугодие е довело до увеличаване на дефицита по текущата сметка с 361.2 млн. евро.
Данните за преките чуждестранни инвестиции се ревизират периодично при постъпване на допълнителна
информация от предприятията. Практиката от последните няколко години показва систематично ревизиране на първоначалните данни за притока от преки чуждестранни инвестиции в посока към увеличение, което прави некоректно механичното сравнение на първоначалните данни за 2008 г. с неколкократно ревизираните данни за 2007 г.
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Парични агрегати
(годишно изменение)
(%)

Източник: БНБ.
7
8

Прогнозната стойност на БВП за 2008 г. е 66 541 млн. лв.
Тенденцията към забавяне на растежа на банковия кредит за неправителствения сектор продължава и през
втората половина на текущата година, като за август годишният темп на увеличение се забави до 48.3%.
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вания БВП за годината, а първичното салдо възлезе на 4138.2 млн. лв., което
представлява 6.2% от прогнозния БВП7. Под влияние на бързото нарастване на
доходите и заетостта общите приходи и помощи нараснаха с 24.7% спрямо същия период на предходната година, като достигнаха 14 029.5 млн. лв. Същевременно разходите по консолидираната фискална програма за първото полугодие
на 2008 г. възлязоха на 10 251.9 млн. лв., като отбелязаха годишен темп на нарастване от 12.7%. Фискалният резерв от началото на годината е нараснал с
37.2% до 10 223.5 млн. лв. през юни.
През първата половина на 2008 г. паричните агрегати продължиха да отбелязват високи темпове на растеж под въздействие на силната икономическа активност и притока на чуждестранни капитали. Широките пари регистрираха
годишен темп на растеж от 24.4% през юни. Към края на първото полугодие паричният агрегат М1 нарасна с 14.2% на годишна база, като парите извън банките се увеличиха с 15.2%, а овърнайт-депозитите – с 13.5% спрямо юни 2007 г.
Квазипарите отбелязаха годишно нарастване от 34.7% към края на първата половина на 2008 г., като годишният темп на прираст на депозитите с договорен
матуритет до две години достигна 34.1%, а този на депозитите за ползване с
предизвестие до три месеца – 37.3%.
Кредитната активност се запази висока през първата половина на 2008 г.,
като вземанията от неправителствения сектор се увеличиха със 7595.9 млн. лв.
(при нарастване с 6607.7 млн. лв. за същия период на предходната година). Въпреки че благоприятната вътрешна среда и високото търсене на кредити от
предприятията и домакинствата продължават да създават предпоставки за
бързо разширяване на кредитната дейност, годишният темп на прираст на
вземанията от неправителствения сектор започна постепенно да се понижава
под въздействие на високата база и започналото повишаване на лихвените проценти по кредитите, като през юни достигна 52%, при 62.5% в края на предходната година8. През първото полугодие на 2008 г. вземанията от нефинансови
предприятия нараснаха с 4861.1 млн. лв., отбелязвайки годишно нарастване с
53.3% към края на юни, а при вземанията от домакинства беше отчетено увеличение с 2502.5 млн. лв. и годишен темп на нарастване от 49% в края на полугодието.
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Вземания от неправителствения сектор
(годишно изменение)
(%)

Източник: БНБ.

Съкращаването на нетните чуждестранни активи на банките имаше
съществена роля за финансирането на кредитната дейност. През първата
половина на годината чуждестранните активи на банките отбелязаха спад с
582.2 млн. лв., а привлечените от банките средства от нерезиденти нараснаха
с 4368 млн. лв., в резултат на което нетните им чуждестранни активи се понижиха с 4950.2 млн. лв. до -9162.3 млн. лв. Другите основни източници на средства
за финансиране на кредитната дейност – депозитите на домакинствата и нефинансовите предприятия – нараснаха с 1640.8 млн. лв.
През първата половина на 2008 г. общият обем на сделките на междубанковия паричен пазар нарасна с 53.4% спрямо същия период на предходната година.
Депозитите формираха 80.1% от оборота, репо-операциите – 15.9%, а окончателните сделки с ДЦК – 4%. Средният лихвен процент по междубанковите депозити и репо-операциите достигна 4.91%, като средномесечната му стойност
нарасна постепенно от 4.75% през януари до 5.07% през юни 2008 г. в резултат
от засиленото търсене на левов ресурс от страна на някои банки.

Среден лихвен процент на междубанковия паричен пазар
(%)

Източник: БНБ.
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9

Този оборот обхваща реализираните сделки на банките и БНБ с чуждестранна валута срещу левове с вальор
на плащане „спот“ – до два работни дни, и включва в двоен размер търговията на БНБ с банките, както и удвоения размер на търговията между самите банки.
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Общият оборот на валутния пазар през първата половина на 2008 г. достигна 252.2 млрд. евро и е над три пъти по-голям в сравнение със същия период
на предходната година9. По-голямата част от увеличението на оборота се реализира по направление на валутната търговия между БНБ и банките. В същото
време през първата половина на 2008 г. се наблюдава увеличение на търговията
на междубанковия пазар, като оборотът се е удвоил в сравнение със същия период на 2007 г. и достигна 634.7 млн. евро.
Деноминираните в левове емисии на МФ включваха тримесечни сконтови
съкровищни бонове и 5- и 10-годишни съкровищни облигации с фиксиран лихвен
процент. Доброто изпълнение на бюджета и намалените потребности от финансиране обусловиха съкращаването на предлаганите количества ДЦК спрямо
първото полугодие на миналата година. Честотата на емитиране на тримесечни сконтови ДЦК намаля (две емисии за полугодието спрямо три през първата
половина на 2007 г.), а общата номинална стойност на предложеното от МФ количество спадна на 30 млн. лв. Предлагането на 5-годишни ДЦК намаля с 27.8%
до 65 млн. лв., а обемът на предлаганите 10-годишни ДЦК се понижи с 12.5% до
105 млн. лв. В резултат общият размер на предложеното количество деноминирани в левове ДЦК намаля с 42.1% спрямо първото полугодие на 2007 г. Търсенето на ДЦК продължи да превишава предлагането, като средният коефициент на
покритие беше 2.49.
На вторичния пазар общата сума на сключените между банките (включително утвърдените за първични дилъри инвестиционни посредници) окончателни сделки с емитирани в страната ДЦК възлезе на 2292.1 млн. лв. (над два пъти
повече в сравнение с първата половина на 2007 г.). Оборотът на деноминираните в левове облигации се увеличи 2.6 пъти до 2276.1 млн. лв. При деноминираните в евро и в долари облигации имаше значителен спад в търгуваните обеми до
16.0 млн. лв. спрямо 110.6 млн. лв. през първите шест месеца на 2007 г.
Деноминираните в евро глобални облигации с падеж 2013 г. приключиха полугодието при цена 107% от номинала, а деноминираните в щатски долари глобални облигации с падеж 2015 г. – при цена 115% от номинала. Цената на деноминираните в щатски долари облигации по ЗУНК се колебаеше около номинала.
Търговията на капиталовия пазар беше повлияна от кризата на международните финансови пазари. В рамките на полугодието индексите SOFIX и
BG40 се понижиха съответно с 34.7% и 40.8%. През първата половина на годината оборотът на вторичния пазар на акции намаля до 1127.8 млн. лв., повече от
два пъти по-нисък спрямо същия период на 2007 г., а оборотът на облигациите
на фондовата борса бе 133 млн. лв. (понижение с 23% спрямо първото полугодие
на 2007 г.). Към средата на годината пазарната капитализация на БФБ – София,
възлезе на 19 133.1 млн. лв., или 31.1% от БВП (спад от около 20 пр.п. спрямо края
на 2007 г.).
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II.

Брутни международни валутни резерви

Управлението на брутните международни валутни резерви се извършва в
съответствие с изискванията и ограниченията на Закона за Българската народна банка (ЗБНБ) и с възможностите, които предлагат международните финансови пазари10. Брутни международни валутни резерви на БНБ са активите в
баланса на управление „Емисионно“ и тяхната роля е да осигуряват пълно покритие на задълженията при фиксирания в закона валутен курс11. Превишението на
брутните международни валутни резерви над паричните задължения формира
позицията депозит на управление „Банково“, или „нетната“ стойност от баланса на управление „Емисионно“12.

1. Размер и структура на брутните международни
валутни резерви
Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към
края на първото полугодие на 2008 г. достигна 13 282.48 млн. евро, което спрямо края на 2007 г. представлява нарастване с 1345.84 млн. евро, или 11.27%. Увеличението на валутните резерви за първите шест месеца на годината се дължи основно на нетните покупки от страна на БНБ на резервна валута общо в
размер на 1209 млн. евро, както и на получените средства по ЗМР сметки на
търговските банки в размер на около 103 млн. евро.

По-значими нетни парични потоци
(млн. евро)

Външни потоци
Покупко-продажби на евро
На каса
С банките, в т.ч.
покупки от банките
продажби на банките
Движения по сметки на банки,
Министерство на финансите и др.
Задължителни минимални резерви
Правителство и други
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА

2007
I полугодие

2007
общо

2008
I полугодие

1 194
-22
1 204
15 015
-13 811

2 410
-60
2 458
54 467
-52 008

1 209
-22
1 231
56 998
-55 767

-686
-64
-622
508

135
827
-691
2 545

-101
103
-204
1 108

Източник: БНБ.
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През отчетния период няма промяна в ЗБНБ, отнасяща се до нормативната регулативна рамка по управление на брутните международни валутни резерви.
11
Паричните задължения на БНБ съгласно чл. 28 (2) от ЗБНБ включват всички банкноти и монети в обращение,
емитирани от БНБ, както и салдата по сметки, притежавани от други лица в БНБ, с изключение на сметките на МВФ.
Чл. 28 (3) от Закона за БНБ определя изчерпателно активите, които се включват в брутните международни валутни резерви. Това са: притежаваното монетарно злато; СПТ; банкноти и монети в свободно конвертируема чуждестранна валута; средства в свободно конвертируема валута, притежавани от БНБ по сметки в чуждестранни централни банки или в други чуждестранни финансови институции или международни
финансови организации, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг; ценни книжа, емитирани от чужди държави, централни банки,
други чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито задължения
са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг;
салдо по вземания и задължения по форуърдни сделки или сделки с уговорка за обратно изкупуване, сключени със или гарантирани от чуждестранни централни банки, публични международни финансови институции,
чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за
кредитен рейтинг, както и фючърси и опции на БНБ, задължени по които са чуждестранни лица и плащането е в свободно конвертируема чуждестранна валута. В съответствие със закона тези активи се оценяват по пазарна стойност.
12 В съответствие с чл. 28 (1) от ЗБНБ „общата сума на паричните задължения на БНБ не може да превишава
левовия еквивалент на брутния международен валутен резерв“, като левовият еквивалент се изчислява по
фиксирания валутен курс.
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(млн. евро)

Източник: БНБ.

Валутната структура на международните резерви на БНБ се запазва без
съществена промяна спрямо 2007 г. Най-значителен дял заемат активите в евро, които средно за периода са били 93.3% от брутните международни валутни
резерви. Монетарното злато е 6.2% от валутните резерви.

Валутна структура на международните резерви
(%)

Активи от баланса на управление „Емисионно“
Валута
Евро
Щатски долари
Злато
СПТ
Швейцарски франкове

2007

Първо полугодие на 2008

92.77
0.27
6.56
0.39
0.01

93.32
0.12
6.23
0.31
0.01

Забележка: Данните са средни за периода.

Източник: БНБ.

Паричните задължения, деноминирани в български левове и евро, надхвърлят 99% от всички задължения на БНБ средно за първите шест месеца на годината.
В структурата на активите по финансови инструменти настъпиха известни промени. Относителният дял на инвестициите в ценни книжа се увеличи над 80% средно за полугодието за сметка на дела на инвестициите в инструменти на паричния пазар, които в основната си част са краткосрочни депозити
при първокласни чуждестранни банки. Във връзка с развитието на кризата на
международните финансови пазари експозицията на БНБ към чуждестранни
банки – нейни контрагенти, беше ограничена допълнително както по срочност,
така и по размери.

Структура на международните резерви по финансови инструменти
(%)

Инструменти

2007

Първо полугодие на 2008

Налични средства*
Депозити**
Ценни книжа
Злато в трезора

11.18
12.87
73.32
2.63

6.00
11.47
80.03
2.50

* Финансови инструменти с падеж до 3 дни, в т.ч. всички овърнайт-депозити.
** Включени са инструментите във валута и злато.
Забележка: Данните са средни за периода.

Източник: БНБ.

Брутни международни валутни резерви

Брутни международни валутни резерви и депозит на управление „Банково“
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В структурата на международните валутни резерви по остатъчен срок
до падежа настъпват малки промени спрямо средните стойности за 2007 г. –
намалява делът на краткосрочните инвестиции (със срок до падежа до 1 година)
за сметка на известно увеличение на инвестициите в останалите матуритетни сектори.

Структура по остатъчен срок до падежа на международните резерви
(%)

Падежни сектори

2007

до 1 година
1–3 години
3–5 години
5–10 години
10–30 години

88.82
9.08
1.51
0.59
0.00

Първо полугодие на 2008
86.60
10.16
1.71
1.12
0.41

Забележка: Данните са средни за периода.

Източник: БНБ.

2. Риск и доходност на брутните международни
валутни резерви
Пазарна
среда

В структурата на международните валутни резерви преобладават активите в евро и по тази причина най-голямо значение при вземането на решения за
управлението на активите имат процесите на финансовите пазари на деноминираните в евро държавни ценни книжа (ДЦК). През първото полугодие на 2008 г.
може да се разграничат два периода в динамиката на доходността по европейските бенчмаркови ДЦК. През първото тримесечие доходността им следваше
тенденция към понижаване в резултат на негативната корекция на фондовите
индекси, на намаляване доверието между участниците на международните финансови пазари и общия спад в стремежа към рискови инвестиции, изразил се в
т.нар. бягство към качество. През второто тримесечие доходността отбеляза значително нарастване, компенсирайки напълно спада, регистриран от началото на годината. През този период пазарните участници очакваха покачване
на лихвите на ЕЦБ предвид данните за същественото повишаване на инфлацията в еврозоната и засилената антиинфлационна реторика на представители на
ЕЦБ. Допълнителен фактор бяха неочаквано силните, спрямо предварителните
очаквания, темпове на растеж на БВП в еврозоната през първото тримесечие,
които укрепиха доверието в икономиката.
Международната финансова криза продължи да влияе върху нарастването
на премиите за риск по държавните дългове на държавите – членки на Европейския съюз. Към средата на март спредовете в 5-годишния сектор отбелязаха
максимални стойности за периода. При ДЦК, емитирани от Италия и Португалия, премиите за периода се разшириха съответно с 59 б.т. и 42 б.т., а на Испания и Ирландия – с 25 б.т. След краткотраен период на свиване в началото на
второто тримесечие спредовете поеха във възходяща посока. Към края на полугодието спредовете по държавния дълг на някои страни от еврозоната останаха на исторически високи равнища. Влошаващото се състояние на жилищния пазар и наблюдаваното забавяне на икономическия растеж в съответните страни бяха факторите, обусловили тази пазарна тенденция. Финансовата криза
имаше най-голямо негативно отражение върху икономическото поведение в
държави като Испания, Италия, Ирландия и Португалия. Инвеститорите
продължиха да проявяват относително по-нисък интерес към ДЦК, издадени от
тези страни.
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(%)

Източник: БНБ.

Доходност до падежа на ДЦК в щатски долари
(%)

Източник: БНБ.

В разгара на кризата около инвестиционната банка Bear Stearns в средата
на март 2008 г. кредитните спредове по дългови инструменти във финансовия
сектор в САЩ и Европа достигнаха рекордно високи стойности. Последвалите
безпрецедентни съвместни действия на най-големите централни банки в света
и оповестяването на покупката на Bear Stearns от JP Morgan доведоха до стабилизиране и последвало понижаване на кредитния риск сред първокласните банки.
От последната седмица на април, когато започна периодът на отчитане
на финансовите резултати на европейските банки за първото тримесечие, рисковите премии започнаха отново да се покачват. Кредитните премии при банковите институции в Европа завършиха полугодието с повишение от порядъка на
50–70 б.т. спрямо края на 2007 г. Към края на първото полугодие на 2008 г. голяма част от ключовите финансови институции продължават да отчитат значителни експозиции към рискови финансови инструменти – източник на потенциални бъдещи загуби. До завършване на процеса на оздравяване на банките кредитните премии във финансовия сектор вероятно ще останат високи.
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Доходност до падежа на ДЦК в евро
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За първите шест месеца на годината златото поскъпна с 10.8% (при цена
в щатски долари) и с 2.7% (при цена в евро). Историческият рекорд от 1004 щ.д.
за тройунция (спот) бе достигнат на 18 март – в момента, когато международната финансова криза се изостри около събитията с Bear Sterns. В по-голяма
степен цената на златото се повиши през първото тримесечие на годината,
когато финансовите пазари изпитаха големи сътресения и доминираше ефектът на „бягство към качество“. В този период златото предизвикваше висок
интерес у инвеститорите като средство за защита срещу инфлацията, срещу
обезценяването на долара и за стабилизиране състоянието на портфейлите им.
Златото остана силно зависимо от промените в курса щатски долар/евро.
През втората половина на периода то прекъсна възходящата си тенденция
от последните тримесечия и започна да поевтинява. Спредът в цената също се
сви, като инвеститорите постепенно закриваха позиции в злато, пренасочвайки
се към алтернативни активи. Едва в края на периода цената на златото отново надхвърли 900 щ.д. и се задържа устойчиво на тези нива поради засилени инфлационни опасения.

Цена на тройунция злато в щатски долари
(щ.д.)

Източник: БНБ.

Цена на щатския долар в евро
(евро)

Източник: БНБ.
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(евро)

Източник: БНБ.

Неинституционалните инвеститори запазиха своя интерес към златото
въпреки първоначалния отлив през април. В края на юни активите на фондовете,
регистрирани на борсите и инвестиращи в злато, възлизат на 948 тона, което
е с 5 тона повече от края на март (943 т физическо злато). Активите на най-големия фонд за инвестиране в злато – SPDR Gold Shares, нараснаха с 2 тона до
644 тона.
В края на юни ЕЦБ обяви, че до края на полугодието е приключила продажбата на 30 тона злато. С това продажбите за периода 27 септември 2007 г. –
26 септември 2008 г., четвъртата година от подписването на споразумението
на европейските централни банки за продажба на злато (CBGA II), възлязоха
общо на 72 тона. ЕЦБ обяви, че не възнамерява да продава повече злато до края
на годината. От 27 септември 2007 г. досега са продадени общо 267 тона злато
от централните банки.
Основни
видове риск

В началото на 2008 г. УС на БНБ потвърди и за текущата година ниво на
риск на депозита на управление „Банково“ в управление „Емисионно“, зададен
чрез VaR13 = 0%, при интервал на доверителност 95%. През отчетния период
БНБ не е надвишавала така зададените граници на риск.
Лихвеният риск на международните резерви през първите шест месеца на
2008 г., измерен чрез тяхната средна модифицирана дюрация (за целия отчетен
период), е 0.48 (0.44 за 2007 г.). През отчетния период ограничението за максимален лихвен риск (максимална дюрация на активите в евро от 0.5 години) беше
запазено предвид продължаващата висока степен на несигурност и колебанията на международните финансови пазари.
Валутният риск на международните валутни резерви е ограничен от
изискванията на ЗБНБ – сумата от абсолютните стойности на откритите валутни позиции14 в различните от евро, СПТ и монетарно злато валути да не
надвишава 2% от пазарната стойност на задълженията в тези валути. През
отчетния период бяха поддържани минимални открити позиции във валути, различни от евро. Основният валутен риск за БНБ се поражда от откритата валутна позиция в притежаваното от БНБ монетарно злато.

13

14

Рискът за нетната стойност, измерен чрез VaR = -X% (X>0), при интервал на доверителност 95% и допускане за нормално разпределена доходност на международните резерви, означава, че максималната загуба на
нетната стойност в 95% от времето няма да надвишава X%.
Открита валутна позиция е разликата между стойността на активите и на задълженията във всяка валута, различна от евро.
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В края на 2007 г. и през март 2008 г. в БНБ бяха предприети редица допълнителни мерки за ограничаване на кредитния риск при управлението на международните резерви на фона на задълбочилата се кредитна и ликвидна криза на
международните финансови пазари. Силно беше намален максималният срок до
падежа на краткосрочните депозити във валута, а предоставянето на депозити в монетарно злато – преустановено. По отношение на контрагентите на
БНБ, при които тя може да поддържа кредитна експозиция, бяха въведени допълнителни условни лимити, ограничаващи кредитния риск. С някои от финансовите институции с по-висок кредитен риск валутните операции бяха временно
преустановени. Така средно за отчетния период експозицията към чуждестранни банки намаля до 14.7% от общата сума на активите при 23.9% през 2007 г.
Средно за периода близо 53% от средствата са били инвестирани в активи с
най-високия кредитен рейтинг ААА, около 24% – с АА+, 9% – с АА, и 14% в активи с АА-15.
Операционният риск беше управляван при точно спазване и контрол на съответните бизнес процедури за управление на международните резерви.
Доходност
и ефективност

Въз основа на задълбочени анализи на пазарната среда и нарасналите несигурност и риск на международните финансови пазари, отчитайки очакванията
за покачване на основната лихва от страна на ЕЦБ и по-високи равнища по
цялата крива на доходност в еврозоната, през първата половина на 2008 г. БНБ
запази наложеното в края на първото тримесечие на 2006 г. ограничение на лихвения риск на международните резерви. Така максималната дюрация на активите в евро остана ограничена до 0.5 години.
Доходът от инвестиции на международните резерви на БНБ през отчетния период е в размер на 199.84 млн. евро, което представлява доходност за
шестмесечието от 1.65%. Общо за периода доходът от валутен дисбаланс16 е в
размер на 17.02 млн. евро. Това се дължи основно на откритата позиция в злато
и е следствие на покачване цената на златото в евро на международните пазари. Разходът за платени лихви по пасивите в баланса на управление „Емисионно“
е в размер на 57.39 млн. евро. Като резултат от тези три компонента нетният
доход от управлението на международните валутни резерви през отчетния период е в размер на 159.46 млн. евро, което представлява 1.30% нетна доходност.

Доход и доходност на валутните резерви за първото полугодие на 2008 г.
(млн. евро)

Нетен
доход

Доход от
инвестиции

(1)+(2)+(3)

(1)

Доход от валутен
дисбаланс между
активи и пасиви
(2)

I
II

100.90
58.56

118.40
81.44

8.55
8.46

-26.05
-31.35

Общо доход, млн. евро
Общо доходност*, %

159.46
1.30

199.84
1.65

17.02
0.13

-57.39
-0.49

Тримесечие
на 2008 г.

Разход (лихви)
по пасивите
(3)

* Посочената в таблицата доходност е за шест месеца.

Източник: БНБ.

15

Съгласно инвестиционните ограничения най-ниският възможен рейтинг за финансовите инструменти, в които банката инвестира, или за контрагентите, при които краткосрочно се предоставят средства, е ААпо Standard & Poor’s и Fitch Ratings или Аа3 по Moody’s. Всички финансови инструменти или контрагенти притежават една от посочените рейтингови оценки от най-малко две международно признати агенции за кредитен рейтинг.
16 Доходът от валутен дисбаланс представлява сума от ефектите на промяна на валутните курсове върху
откритите валутни позиции на активите и пасивите съответно.
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Доходност и риск на портфейлите през първото полугодие на 2008 г.
Риск (колебливост)

Доходност
Портфейл

Инвестиционен 1
Инвестиционен 2
Ликвиден
Злато****
Външен мениджър А
Външен мениджър В

Базова
валута
на портфейла

евро
евро
евро
злато
евро
евро

Абсолютна
(%)

Относителна
(б.т.)*

1.85
1.78
2.03
0.10
-0.79
-1.17

16
9
-1
3
-20

Абсолютен
(б.т.)

23
25
1
17
174
204

Относителен
(б.т.)**

Информационен
коефициент***

16
8
1

2.04
2.19
-1.75

12
47

0.55
-1.68

* Положителната относителна доходност за даден портфейл представлява постигнатата печалба спрямо доходността на съответния бенчмарк. Ако относителната доходност е отрицателна, тя се интерпретира като пропусната полза при управлението на портфейла.
** Относителният риск спрямо бенчмарка e показател за степента на отклонение на рисковите характеристики от
тези на бенчмарка в резултат от активното управление на портфейлите. Рискът е на годишна база.
*** Показателят „информационен коефициент“ е отношението на очакваната относителна доходност на портфейла
към относителния му риск (на годишна база).
**** През второто тримесечие златният портфейл няма бенчмарк, затова в таблицата са посочени само абсолютните числа.

Източник: БНБ.

През първата половина на 2008 г. малка част от международните резерви
(5.11% към края на отчетния период) се управлява от външни мениджъри. Освен
постигането на допълнителна диверсификация ползването на външни мениджъри допринася за обмяна на знания и опит в областта на управлението на инвестиции на международните пазари. Ликвидните портфейли са формирани за посрещане на непосредствените нужди за извършване на плащания. С цел диверсификация на стиловете на управление и ограничаване на операционния риск беше
запазено статуквото – основна част от активите в евро да бъдат обособени в
два инвестиционни портфейла с еднакъв бенчмарк и инвестиционни ограничения, управлявани от различни екипи.

Брутни международни валутни резерви

Промяната в нетната стойност, съответстваща на позицията Депозит
на управление „Банково“ в баланса на управление „Емисионно“, се дължи на два
основни фактора. От една страна, нетният доход от международните резерви
допринася за нейното увеличение със 159.46 млн. евро, или доходност за полугодието на нетната стойност от 13.52%. От друга страна, вноската в държавния бюджет за финансовата 2007 г. в размер на 128.15 млн. евро води до нейното намаляване.
За нуждите на оперативното управление международните валутни резерви са обособени в отделни портфейли в зависимост от валутата и преследваните инвестиционни цели и всеки от тях има зададен бенчмарк, инвестиционни
цели и лимити. В таблицата по-долу са представени основните портфейли на
БНБ и резултатите от тяхното управление.
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III.

Национална платежна система

Съгласно ЗБНБ Българската народна банка отговаря за организирането,
поддържането и развитието на платежните системи в страната, като съдейства за изграждането и функционирането на ефективни платежни механизми и
осъществява надзор върху тях. Главните цели са свързани с намаляване на системния риск и създаване на условия за интегриране на платежните системи в
страната с платежната инфраструктура на еврозоната.
През февруари БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи. С изменението на
наредбата се уреждат необходимите правно-технически детайли, свързани с
лицензирането и дейността на дружествата за налични парични преводи, в съответствие с изискванията на Закона за паричните преводи, електронните
платежни инструменти и платежните системи (ЗППЕПИПС). Наредбата регламентира и откриването на сметки в БНБ, предназначени за плащания по сделки
с ДЦК, на първични дилъри на ДЦК и на други лица, определени от министъра на
финансите и управителя на БНБ.
Промените в ЗППЕПИПС и в Наредба № 3 на БНБ въвеждат в българското
законодателство изискванията на чл. 36 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и осигуряват законовата база за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно информацията
за платеца, придружаваща парични преводи.
През април т.г. на интернет страницата на Българската народна банка бяха публикувани за първи път обобщени статистически данни за операциите на
платежните системи БИСЕРА, БОРИКА и RINGS за второто шестмесечие на
2006 г. и първото шестмесечие на 2007 г. (съгласно изискванията на Указанията
към Наредба № 3 на БНБ), както и статистически данни за издадените банкови
платежни карти и операциите с тях (съгласно изискванията на Указанията към
Наредба № 16 на БНБ). Публикуването на обобщените статистически данни ще
даде възможност на банките да оценят своя пазарен дял по отношение на предоставяните от тях услуги по парични преводи, на издаване на банкови платежни карти и извършване чрез тях на плащания и други операции.
Националната платежна система включва Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS), чийто оператор е БНБ, и две спомагателни системи – БИСЕРА (Система за обслужване на клиентски плащания, предназначени за
изпълнение в определен момент, оперирана от „Банксервиз“ АД) и БОРИКА (Система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията
на страната, оперирана от „БОРИКА“ АД). „БОРИКА“ АД е също обслужваща организация (member service provider – MSP) на MasterCard Europe и организация процесор (processor company) на Visa International. Системите за сетълмент на ценни книжа в страната включват организираната от БНБ система за регистрация и обслужване на търговията с безналични държавни ценни книжа и организираната от Централния депозитар система за регистрация и обслужване на
сделки с безналични ценни книжа
Над 87% от стойността на извършените плащания в страната през първите шест месеца на 2008 г. са обработени през системата RINGS. За
работата на системите за брутен сетълмент в реално време за оптимални се
приемат стойности около 80%. От общия брой на безналичните плащания, подадени към системите в страната, делът на RINGS e 0.63%. Нарастването на дела на RINGS в стойността и броя на обработените плащания показва повишава-
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Брой на плащанията по системи

Сума на плащанията по системи

Източник: БНБ.

не на общественото доверие в системата и води до намаляване на риска в платежния процес.
Обработените от БОРИКА плащания нарастват спрямо първото полугодие на 2007 г. съответно с 9% при броя и 25% при стойността, увеличението в
средната стойност на едно плащане в сравнение с първите шест месеца на
2007 г. е с 14.73%. Нарастването на броя на обработените от системата плащания отразява готовността на потребителите на платежни услуги да използват банковите платежни карти като удобен инструмент за отдалечен достъп
до банковата сметка, предлагащ бърз начин за извършване на плащане или теглене на пари. Значително увеличение в сравнение с първото полугодие на 2007 г.
отбелязват извършените през ПОС терминални устройства трансакции – при
броя на трансакциите с 45.31%, а при стойността – със 70.49%. В системата
БИСЕРА обработените трансакции показват повишение със 17.62% при стойността и с 10.45% при броя в сравнение с първото полугодие на 2007 г. Значително намаление спрямо първото полугодие на 2007 г. отбелязва стойността на
трансакциите, подадени към Централния депозитар – 63.35%, а при броя –
1.93%, свързано със спада в търгуваните обеми на капиталовия пазар.

1. Система за брутен сетълмент в реално време
RINGS
Обработването на по-голяма част от стойността на плащанията в страната от Системата за брутен сетълмент в реално време през първото полугодие на 2008 г. води до значително намаляване на рисковете в платежната система. За отчетния период през RINGS са извършени 513 331 плащания на обща
стойност 358 918 млн. лв. Спрямо първото полугодие на 2007 г. среднодневният
брой на плащанията през системата отбелязва нарастване от 18.84%, а среднодневната стойност – от 121.33%, в резултат на значителното повишение в
среднодневната стойност на междубанковите трансакции. Увеличението в
стойността и броя на обработените от RINGS плащания показва нарастване
при средната стойност на едно плащане (86.24%), което е по-значително при
междубанковите в сравнение с клиентските плащания.
През годината 32.84% от стойността на плащанията се обработват до
12:00 часа, а до 14:30 часа се обработват 59.33%. Запазва се тенденцията към
увеличаване на стойността на плащанията в по-късните часове на системния
ден. От гледна точка на системната натовареност до 14:30 часа се обработ-

Национална платежна система

Разпределение на плащанията в страната
по отделни платежни системи, януари – юни 2008 г.
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ват 85.46% от броя на плащанията през системата, като стойността при този показател отбелязва слаб спад (9 пр.п.) спрямо първото полугодие на 2007 г.
В резултат на доброто управление на ликвидността от страна на банките през първото полугодие на 2008 г. няма отхвърлени в края на системния ден
плащания поради недостиг на средства по сметката на участник. През отчетния период не е използван Резервният обезпечителен фонд, създаден като взаимен осигурителен механизъм между търговските банки за гарантиране на сетълмента на заявките на системните оператори.
За първите шест месеца на 2008 г. коефициентът на наличност17 на RINGS
е 99.85%. Неговата стойност отбелязва слаб прираст спрямо същия период на
2007 г. За разрешаване на възникнали проблеми са прилагани мерки в съответствие с нормативната уредба според предварително разработените правила
за действие при извънредни ситуации.
През първото полугодие на 2008 г. броят на участниците в RINGS остана
непроменен – 29.

2. Развитие на платежните системи
Развитието на платежните системи в България е свързано с интегрирането на БНБ и банковата общност в страната към европейските платежни механизми. В тази връзка на проведеното на 24 януари 2008 г. заседание на УС на
БНБ беше взето решение за разработване на проект за интеграция с платежната система ТАРГЕТ2. В БНБ беше създадена работна група за проучване и оценка на необходимите действия и промени в съответствие с решението на УС. В
резултат на проведените анализи групата изготви доклад по проекта за участие на БНБ в ТАРГЕТ2.

3. Надзор на платежните системи
Основна задача на надзора върху платежните системи е ограничаването
на системния риск и подобряването на надеждността и ефективността на платежните системи в Република България. Това се осъществява чрез наблюдение
изпълнението на стандартите и препоръките, формулирани от Банката за международни разплащания, Международната организация на комисиите по ценни
книжа, Европейската централна банка и Европейската система на централните
банки.
През март 2008 г. БНБ започна надзорна проверка в дружество „ИПЕЙ“ АД.
Тя цели преглед на предлаганите от дружеството услуги и на съответствието
им с изискванията на ЗППЕПИПС и нормативната рамка по прилагането му. Проверката се очаква да приключи през второто полугодие на 2008 г.
В изпълнение на измененията в Наредба № 3 следните дружества, извършващи дейност по налични парични преводи към момента на влизане в сила на ЗИД
на ЗППЕПИПС, подадоха в БНБ заявление за издаване на лиценз за тази дейност
в предвидения в закона срок: „МъниГрам Пеймънт Системс България“ ЕООД, дъщерно дружество на MoneyGram Payment Systems, Inc., САЩ; „Койнстар Мъни
Трансфър (България)“ ЕООД, дъщерно дружество на Coinstar Money Transfer, Великобритания; „Мастер Енвиос България“ ЕООД, дъщерно дружество на Master
Envios Unidos SA, Испания; XPRESSMONEY Services Limited, ОАЕ; Money Exchange
SA, Испания; „Юнистрим Банк“, Русия; „Банксервиз“ АД; „Фактор И.Н.“ АД;
„Чейндж-Център България“ ЕООД; „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД; „Фиксус“ ООД.
WESTERN Union Co., САЩ, уведоми БНБ, че ще извършва дейност по налични парични преводи на територията на страната чрез Western Union International Bank
GmbH, Австрия.
17

Коефициент на наличност = брой часове, през които системата реално е работила / брой часове, през които тя е трябвало да работи според графика.
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Резерви на банките в БНБ

От 1 септември 2007 г. е в сила промяна в Наредба № 21, с която нормата
на задължителните минимални резерви бе повишена от 8% на 12%18. Увеличеният размер на задължителните минимални резерви принуждава търговските
банки да задържат относително повече ликвидни активи. През първите шест
месеца на годината на междубанковия левов пазар обемът на сключените сделки
нарасна с 55.19%, като върху него оказаха влияние и променените правила за избор на първични дилъри, с които се въведе като критерий участието на банките във вторичния пазар на ДЦК.
Средният размер на привлечените от банките средства се повиши с
26.44% за първата половина на 2008 г. спрямо същия период на 2007 г., като левовите депозити отбелязаха увеличение със 17.93%, а левовата равностойност
на привлечените средства в чуждестранна валута – с 33.46%. Същевременно
по-високият норматив (през първите шест месеца на 2007 г. той беше 8%) предопредели значително по-голямо увеличение на дължимите върху тях задължителни резерви – общото нарастване е с 59.61%, съответно 49.52% за левовите
задължителни резерви и 67.86% за левовата равностойност на резервите във
валута.
Поддържаните резервни активи в левове се увеличиха с 54.57% спрямо
предходната година, а абсолютната им сума продължи да надхвърля значително
необходимите средства за осигуряване на разплащанията. В същото време резервните активи в чуждестранна валута нараснаха с 44.09%, като относителният им дял в общо поддържаните резерви през различните месеци варираше
между 61.18% и 66.11%.
За всеки отделен месец размерът на свръхрезервите на банковата система се запази в рамките на 1% от общите резерви, а средният им размер за полугодието като абсолютна сума отбеляза повишение с 40.14% спрямо предходната година.

18

Вж. Годишен отчет на БНБ, 2007 г., с. 32–33.

Резерви на банките в БНБ

IV.
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V.

Банкноти
и монети
в обращение
(извън касите
на БНБ)

Наличнопарично обращение

БНБ има изключителното право да пуска в обращение банкноти и монети в
страната19. Банкнотите и монетите, издадени от банката, са законно платежно средство и задължително се приемат за плащания в пълната им номинална
стойност без ограничения. БНБ осигурява печатането на банкноти и сеченето
на монети, както и опазването и унищожаването на изтеглени от обращение
банкноти и монети.
Към 30 юни 2008 г. парите в обращение20 достигнаха 8124.5 млн. лв. От началото на годината стойността им е намаляла с 286.3 млн. лв., или с 3.40%. За
едногодишен период (спрямо края на юни 2007 г.) парите в обращение са се
увеличили с 1140.3 млн. лв., или с 16.33%, което е с 0.52 пр.п. по-ниско спрямо нарастването им за същия период на 2007 г.

Банкноти и монети в обращение
(млн. лв.)

Източник: БНБ.

В края на юни 2008 г. броят на банкнотите в обращение беше 318.3 млн. на
стойност 7989.6 млн. лв. За едногодишен период броят им е нараснал с 31.3 млн.,
или с 10.92%, а стойността им – с 1119.2 млн. лв., или с 16.29%. От началото на
2008 г. банкнотите в обращение са намалели с 25.5 млн. бр., или със 7.42%, а
стойността им – с 295.2 млн. лв., или с 3.56%.
Делът на банкнотите в общата стойност на банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 30 юни 2008 г. е 98.34%. Средната стойност на банкнота
в обращение към 30 юни 2008 г. е 25.10 лв. От началото на 2008 г. тя е нараснала с 1.00 лв., или с 4.15%. Наблюдаваното през последните години постоянно
повишаване на средната стойност на банкнотите в обращение е свързано с
увеличаващия се дял на банкнотите от по-големите купюри в общия брой на
банкнотите в обращение.

19
20

Чл. 2, ал. 5 от ЗБНБ.
Банкноти, разменни и възпоменателни монети, емисии след 5 юли 1999 г. С Решение № 110 на УС на БНБ от 6
октомври 2005 г. банкнотите и разменните монети с неизтекъл срок на обмяна, които не са върнати в касите на БНБ, бяха приспаднати от парите в обращение. За по-достоверно съпоставяне на данните левовата им равностойност е изключена от размера на парите в обращение и за предходни периоди.
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(към 30 юни на съответната година)

(дял от общата стойност)

Източник: БНБ.

Ускореният темп, с който купюрите от 100 лева продължават да навлизат
в паричното обращение, заедно с високата им номинална стойност са причина
за чувствителното нарастване на дела им в стойностния размер на банкнотите в обращение. От 20.86% в края на 2007 г. делът на 100-левовите банкноти от
общата стойност на банкнотите в обращение през първото полугодие на
2008 г. се повиши с 3.50 пр.п. и в края на отчетния период достигна 24.36%. През
първата половина на 2008 г. броят на банкнотите с този номинал в паричното
обращение е нараснал с 2.2 млн., или с 12.61%. За останалите купюри в наличнопаричното обращение броят на банкнотите намалява в сравнение с края на
2007 г.
Разменните монети в обращение в края на юни 2008 г. са 940.9 млн. бр. на
стойност 130.7 млн. лв. За дванайсет месеца те са се увеличили със
127.9 млн. бр., или с 15.74%, а стойността им е нараснала с 20.7 млн. лв., или с
18.85%. От началото на 2008 г. разменните монети извън касите на БНБ са нараснали с 54.5 млн. бр., или с 6.15%, а стойността им се е увеличила с 8.7 млн. лв.,
или със 7.09%. Към 30 юни 2008 г. тяхната стойност е 1.61% от общата стойност на банкнотите и монетите извън касите на БНБ. В края на отчетния
период стойността на средната разменна монета в обращение остава на нивото от началото на годината и е 0.14 лв.

Структура по номинална стойност на разменните монети в обращение
(към 30 юни на съответната година)

Източник: БНБ.

(дял от общата стойност)

Наличнопарично обращение

Купюрен строеж на банкнотите в обращение
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Възпоменателните монети извън касите на БНБ са на стойност
4.2 млн. лв., като техният дял възлиза на 0.05% от стойностния размер на парите в обращение.
Неистински
банкноти и
разменни
монети

Важно средство за противодействие и предотвратяване разпространението на неистински български банкноти е навременното информиране на обществото. За целта БНБ своевременно изготвя и разпространява съобщения до
банките, финансовите къщи и обменните бюра с описание и методи за разпознаване на съответната неистинска банкнота. При необходимост се публикуват и
прессъобщения за широката общественост със съответните препоръки как
гражданите да разпознават неистинските банкноти и какви действия да предприемат при съмнение за попаднали у тях неистински банкноти. Трябва да се
отбележат добре изпълнената информационна функция и съдействието на българските медии в този процес през разглеждания период.
В изпълнение на изискванията на чл. 27 от ЗБНБ в Националния център за
анализ (НЦА) на БНБ през отчетния период се извърши експертна оценка на
17 518 бр. български и чуждестранни банкноти и 410 бр. монети. Те са изпратени и задържани от финансовите институции и органите на МВР поради съмнения, че са неистински или преправени.
Общият брой неистински български банкноти, регистрирани в НЦА през
първото шестмесечие на 2008 г., е 2656; от тях 2281 са задържани в паричното обращение. От общия брой неистински банкноти, регистрирани през първото полугодие на 2008 г., най-голям е делът на задържаните купюри от 20 лева
(52.33%). Неистинските банкноти от купюри 10 и 50 лева са съответно 29.18%
и 17.73% от общия брой регистрирани и задържани неистински банкноти. Неистинските банкноти от купюри 2, 5 и 100 лева са общо 29 броя с дял от 0.76%.
През първата половина на 2008 г. в БНБ са задържани 396 бр. неистински
български разменни монети, от тях 385 бр. са от 50 стотинки и 11 бр. – от
1 лев.
Тясното сътрудничество и навременният информационен обмен с органите на МВР, прокуратурата, банките, ЕЦБ и Европейската служба за борба с измамите е другото важно средство на БНБ за противодействие на разпространението на неистински банкноти и монети в страната. Чрез органите на МВР
и прокуратурата в БНБ са получени 15 285 бр. банкноти и 2 бр. монети за експертиза. Делът на установените неистински банкноти от тях е 25.34%. Като
част от изпълнението на Споразумението между централните банки в Европейския съюз всички регистрирани в НЦА неистински евробанкноти са регистрирани своевременно и в Системата за следене на фалшификати на ЕЦБ.
В изпълнение на функциите по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през
първото шестмесечие на 2008 г. в НЦА бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 2679 бр. евро, 641 бр. щатски долари и 53 бр. банкноти от други чуждестранни валути.

Емисионнокасова
дейност
на БНБ

БНБ осъществява касова дейност, като извършва операции по предаване,
приемане, изплащане, обработка, проверка за истинността и физическите качества на постъпващите в БНБ банкноти и монети, съхраняване на български
банкноти и монети и чуждестранна валута, замяна на повредени български банкноти и монети, както и унищожаването на негодни български банкноти и монети. В Касова служба – София, се осъществява обслужване на клиенти на дребно
в левове и в резервна валута, на първостепенните разпоредители с бюджетни
средства в левове и в чуждестранна валута, както и продажба на възпоменателни монети.
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21

Информация за пуснатите в обращение възпоменателни монети се публикува на интернет страницата на
БНБ.

Наличнопарично обращение

През първата половина на 2008 г. по договори с производители бяха доставени 59.1 млн. бр. новопроизведени банкноти и 30.4 млн. бр. новопроизведени разменни монети със съвкупна номинална стойност 1451.6 млн. лв. В изпълнение на
монетната си програма за 2008 г. и на основание на чл. 25, ал.1 от ЗБНБ през
първото полугодие Българската народна банка пусна в обращение 3 нови емисии
възпоменателни монети21.
Общата стойност на внесените и изтеглените от банките банкноти и
разменни монети за периода януари – юни 2008 г. е в размер на 10 313.2 млн. лв.
Банките са внесли в БНБ български банкноти и разменни монети на стойност
5291.9 млн. лв., което е с 1408.7 млн. лв., или с 36.28% повече в сравнение със същия период на 2007 г. За първото шестмесечие на 2008 г. изтеглените от БНБ
български банкноти и разменни монети възлизат общо на 5021.3 млн. лв. Спрямо
края на юни 2007 г. стойността на изтеглените от банките банкноти и разменни монети е нараснала с 1050.5 млн. лв., или с 26.46%.
Увеличението на броя на внесените банкноти повлия и върху движението
на банкнотите през касите на БНБ. За дванайсет месеца (юни 2007 – юни 2008 г.)
обращаемостта е нараснала при почти всички купюри в сравнение със същия период година по-рано, като най-съществена е тя при банкнотите с номинал 10 и
20 лева. Значително влияние за подобряване на обращаемостта оказа и
дейността на „Дружество за касови услуги“ (ДКУ) АД, учредено от БНБ и няколко търговски банки. От средата на април до средата на юни БНБ постепенно
прекрати операциите с банките по пускане и временно изтегляне от обращение
на банкноти и монети във всички свои поделения с изключение на касовата служба в централната банка. Тези дейности вече се изпълняват успешно на чисто
търговски принцип от ДКУ. С това завърши един от важните етапи по осъществяване на Стратегията за развитие на БНБ през 2004–2009 г. в областта на
наличнопаричното обращение. Въвеждането на новата организация за дистрибуция на банкноти и монети ще осигури възможност на доставчиците на услуги
да повишат ефективността на обработката на банкноти и монети и качеството чрез сортиране по годност с банкнотообработващи машини, преминали успешно тест в БНБ.
За периода януари – юни 2008 г. БНБ е обработила 326.8 млн. бр. банкноти и
37.9 млн. бр. разменни монети на обща стойност 5388.2 млн. лв. В сравнение със
същия период на миналата година това представлява увеличение с 58.8 млн. бр.
(21.96%) за банкнотите и намаление с 26.6 млн. бр. (41.22%) за разменните
монети. В структурата по номинална стойност на обработените от БНБ банкноти и разменни монети с най-висок дял при банкнотите са купюрите от 10 и
20 лева, а при разменните монети – от 1 лев, 10 и 20 стотинки.
За отчетния период са унищожени 55.1 млн. бр. негодни за паричното обращение банкноти. Съвкупната им номинална стойност е 775.4 млн. лв. При обработката и проверката за годност на постъпилите през първото полугодие на
2008 г. банкноти и разменни монети БНБ оцени и отдели като негодни за паричното обращение общо 54.9 млн. бр. банкноти, които са с 15.1 млн. бр. (21.56%) помалко в сравнение със същия период на 2007 г. За негодни са определени
132.9 хил. бр. разменни монети, или с 41.47% по-малко в сравнение с отделените
през първото полугодие на 2007 г.
През първото полугодие на 2008 г. в срок се извършват дейностите по изграждането на нов, съвременен касов център на БНБ в София.
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VI.

Поддържане стабилността
на банковата система

1. Оценка на състоянието на банковата система
През шестте месеца на 2008 г. финансовите показатели на банковата система останаха стабилни. Кредитните институции продължиха да разширяват
дейността си посредством нарастване на депозитната база и засилване на капиталовата позиция. Българският банков сектор запази високото обществено
доверие в условията на неблагоприятна международна конюнктура и опит за
дискредитиране на една от големите ни банки през май 2008 г.
В края на юни 2008 г. общата сума на активите на банковата система достигна 65.7 млрд. лв., с 6.7 млрд. лв. повече спрямо декември 2007 г., като темпът
на нарастване (11.3%) е близък до отчетения през първите шест месеца на миналата година. Финансирането на прираста на активите е осигурено от растежа на привлечените средства (главно депозити от кредитни институции и от
граждани и домакинства) и от увеличения собствен капитал. Това са основните
ресурсни източници и в годишен план. За периода юни 2007 г. – юни 2008 г. балансовото число на системата нараства с 39.2%.
През първата половина на 2008 г. петте най-големи банки засилиха пазарния си дял с 1 пр.п. и в края на юни той е 57.6%. Определящата им роля за процесите в банковия сектор се илюстрира с факта, че те са носители на над 2/3 от
нарастването на банковите активи през полугодието. Клоновете на чуждестранни банки също увеличиха пазарното си присъствие до 5.5%. В същото време
делът на банките от втора група намаля до 36.9%. През полугодието не бяха извършени промени в собствеността на кредитните институции. Поради динамиката на балансовите активи на отделни банки продължи спадът в групата на
местните кредитни институции и към 30 юни тя притежава 15.9% от активите на системата. Дъщерните банки от ЕС и клоновете на банки от държавичленки, които ползват солидна ресурсна подкрепа от компаниите-майки, достигат пазарни дялове съответно от 76.5% и 4.7%.
При прегледа на баланса на банковата система се очертава тенденция към
преструктуриране на ресурса в по-доходоносни активи. Израз на това е спадът
през полугодието в дела на ценните книжа, паричните средства и вземанията
от кредитни институции. Паралелното нарастване на кредитите с темпове,
по-високи от тези на активите, предопределя повишаването на дела на позицията кредити и вземания (включително финансов лизинг) до 78.3% в балансовите
активи. Към юни 2008 г. брутните кредити и аванси са 52.5 млрд. лв., от които
55.8% са кредити на корпоративни клиенти и 29.5% – експозиции на дребно.
Спрямо декември 2007 г. брутните кредити и аванси нарастват с 6.6 млрд. лв.
(14.4%), като преобладаващият обем е усвоен през второто тримесечие на годината. Увеличение е налице при предприятията, експозициите на дребно и
некредитните институции. Продължаващият спад при вземанията от кредитни институции (пласменти и репо-операции) води до свиване на техния дял в
брутните кредити и аванси до 13%, или със 7 пр.п. за една година. През шестмесечието брутните кредити и аванси на предприятия и експозициите на дребно нарастват със 7.5 млрд. лв. (20%), от които над половината са предоставени от петте най-големи банки. Увеличението не включва извършени нетни продажби от банковите баланси на кредити за 1242 млн. лв.22

22

През периода юни 2007 г. – юни 2008 г. е извършена продажба от банковите баланси на кредити в размер на
2882 млн. лв., като същевременно обратно са изкупени обеми за 596 млн. лв. Трансакциите формират нетна
продажба на кредитни портфейли за 2286 млн. лв.

39

Анализът на капитала, отчитан за надзорни цели, показва, че като цяло
кредитните институции разполагат с адекватно капиталово покритие на кредитния, пазарния и операционния риск. Повечето банки реагираха своевременно
на необходимостта от осигуряване на допълнителен ресурс за спазване на капиталовите изисквания. В някои кредитни институции поради подценяване на процеса на планиране и управление на капитала нивата се понижиха до регулаторния минимум.
За първите шест месеца на текущата година собствените средства на
системата нарастват с 1425 млн. лв., а отчетеният по-висок растеж (24.4%)
от този на кредитите осигурява натрупването на капиталов излишък. В абсолютна стойност най-съществен е приносът на капитала от първи ред
(957 млн. лв.), а при допълнителния капитал е налице по-високо процентно нарастване. В края на юни съотношението на обща капиталова адекватност се
повишава до 14.55% (при 13.86% към декември 2007 г.). Наличието на по-голям капиталов излишък в сектора (1262 млн. лв.) дава възможност за разширяване на
банковата дейност. Той обаче е разпределен неравномерно между банките, като
се има предвид, че две трети от сумата са в групата на петте най-големи институции.

Поддържане стабилността на банковата система

Към юни делът на нетните кредити на предприятия и на експозициите на
дребно в активите на банковата система представлява 66.5%, или с 5 пр.п. повече спрямо края на 2007 г. Темпът на нарастване на корпоративния сегмент е
по-висок от отчетения при експозициите на дребно както в рамките на полугодието, така и през последните 12 месеца. Кредитите за населението нарастват с 2.5 млрд. лв., разпределени почти поравно между жилищните ипотечни заеми и потребителските кредити. Близките обеми обаче осигуряват различно
процентно нарастване на двата продукта и запазване на изпреварващия тренд
при жилищните заеми (с 4 пр.п. повече от растежа на потребителския кредит).
Към юни над две трети от корпоративните кредити са усвоени в евро, а три
четвърти от експозициите на дребно са предоставени в левове. Валутният
анализ на брутните кредити и аванси потвърждава нарастващия дял на експозициите в евро (до 54.2%) за сметка на редуцирането на тези в левове (до
42.1%) и в други валути (до 3.8%).
Близка валутна структура имат привлечените средства в банковата система, при които е отчетена и сходна шестмесечна динамика – повишаване на
дела на компонента в евро до 56.5% и намаляване на дела в левове и в други валути съответно до 37.4% и 6.1%. Спрямо декември 2007 г. привлечените средства се увеличават с 5.9 млрд. лв., или с 11.2% – темп, близък до този на активите. Допълнителният ресурс е осигурен основно от кредитни институции
(3.9 млрд. лв.) и от граждани и домакинства (1.9 млрд. лв.), особено през второто тримесечие, когато компании-майки активно подкрепяха местни субсидиари
и клонове на чуждестранни банки в разширяването на техния банков бизнес. В
края на юни в общата сума на привлечените средства в системата най-голям е
приносът на депозитите от граждани и домакинства с дял от 35.9%, следвани
от средствата на институции, различни от кредитни (34.5%). Ресурсът, привлечен от кредитни институции, заема 26.5%. Структурният разрез на общите
привлечени средства според принципа на резидентност показва, че главни източници на финансиране на банковата дейност са вътрешни ресурси, като се
има предвид, че делът на резидентите е 71.6%, а на нерезидентите − 28.4%.
За първите шест месеца на 2008 г. балансовият агрегат общо капитал нараства със 741 млн. лв. (11.9%) поради увеличението на резервите (включително неразпределените печалби) и на печалбата през полугодието, както и поради
засилването на емитирания капитал. Изпреварващият темп на нарастване на
капитала спрямо този на активите на системата както за първата половина на
2008 г., така и в рамките на 12-месечен период, е израз на стремежа на банките
към укрепване на тяхната капиталова позиция.
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В рамките на шестте месеца капиталът от първи ред (акционерният капитал и резервите) нараства с 21.4%. Капиталът от втори ред, включващ подчинен срочен дълг и дългово-капиталови (хибридни) инструменти, все още се ползва от ограничен брой банки и неговият потенциал остава неусвоен. В края на
юни близо три четвърти от средствата, признавани за допълнителен капитал,
са привлечени в банките от първа група.
Банковата система продължава да отчита висока степен на чувствителност към кредитния риск. Към юни за неговото покритие са заделени
5308 млн. лв., които представляват 89.4% от общата сума на капиталовите
изисквания за покритие на всички рискове в системата. Относителното тегло
на кредитния риск в общите капиталови изисквания се запазва на нивото от
декември 2007 г.
Операционният риск е вторият по значимост в системата, като изчисленият размер на капитала за неговото покритие възлиза на 511 млн. лв., или 8.6%
от общата сума на капиталовите изисквания. В сравнение с края на 2007 г. е отчетено нарастване на абсолютния размер и на относителния дял на операционния риск, което се обяснява с методиката на изчисляване (подход на базисния
индикатор, основаващ се на годишните одитирани отчети за последните три
календарни години).
Позиционният, валутният и стоковият риск (известни като пазарен риск)
изискват най-малък капитал – 120 млн. лв., и съответно имат най-малка тежест
в общата сума на капиталовите изисквания – 2%. Причината е в незначителния
размер на инвестициите в сложни инструменти и на вложенията във валути,
различни от евро. Спрямо базисния период за покритие на пазарния риск са заделени по-малко средства и е отчетено намаление с 0.5 пр.п. на относителния
му дял в общия размер на капиталовите изисквания в системата.
Дистанционното наблюдение върху кредитните институции и извършените надзорни инспекции на място сочат, че качеството на активите на повечето банки се запазва добро. Общият размер на заделените в системата специфични провизии за загуби от обезценка и за кредитен риск превишава с 33% сумата на необслужваните експозиции. Превишението на провизиите гарантира
абсорбиране на допълнителен риск в случай на влошаване на качеството на активите.
Показателите за доходност са функция на структурата на баланса на системата, в който преобладават лихвоносните активи – основно кредити и аванси. Продължаващото нарастване на лихвените проценти в еврозоната и повишаването на цената на привлечения ресурс не повлияха негативно върху доходността на българския банков сектор. У нас, като реакция на неблагоприятните
тенденции на международните финансови пазари, започна плавно поскъпване на
отпусканите от банките кредити, съпроводено с масирана рекламна кампания и
нарастване на обема на кредитирането. Въпреки че към юни годишният темп на
нарастване на приходите от лихви е с близо 20 пр.п. по-нисък от този на разходите за лихви, изчисленият нетен лихвен марж на банковата система се запазва
на същото ниво, както през юни 2007 г. – 5.05%. Печалбата за първите шест месеца на 2008 г. е в размер на 729 млн. лв. Финансовият резултат е с 238 млн. лв.
по-висок спрямо същия период на миналата година, а отчетеният растеж
(48.5%) е с 9.3 пр.п. по-висок от този на активите. Към 30 юни 2008 г. формираната от банковия сектор печалба осигурява възвръщаемост на активите (ROA)
2.40% (при 2.22% година по-рано). Нивата на повечето основни показатели за доходност са по-високи спрямо юни 2007 г. и са над средните за държавите от ЕС.
Възвръщаемостта от основна дейност (Core ROA) се подобрява на 2.46%, а възвръщаемостта на капитала (ROE) достига 24.25%. Дъщерните банки от ЕС, каквито са и петте най-големи институции, продължават да отчитат по-благоприятни показатели за доходност в сравнение с тези на местните банки. Предпоставка за това са заетите пазарни позиции и ресурсната подкрепа на компаниите-майки, даваща известни ценови предимства.
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2. Спазване на изискванията за разумна банкова
дейност
През шестте месеца в резултат на извършените надзорни инспекции и
чрез методите на дистанционния надзор бяха констатирани отделни случаи на
отклонения от надзорните регулации. По отношение на съответните кредитни
институции бяха предприети своевременни надзорни действия, в т.ч. и представянето в БНБ на учестена надзорна отчетност.
Адекватност на капитала: в една банка беше регистриран временен спад
на отношението на обща капиталова адекватност до ниво около регулаторния
минимум по Наредба № 8 на БНБ.
Големи експозиции: банките се придържаха към изискванията на чл. 44 от
ЗКИ и Наредба № 7 на БНБ, като в два случая бяха констатирани нарушения на
регулациите за единични големи експозиции и за кредитиране на отделни икономически свързани лица. За целта бяха приложени необходимите надзорни мерки,
включително и надзорни ограничения по отношение на кредитирането в една
кредитна институция.
Вътрешни кредити: изискванията на чл. 45 от ЗКИ и на Наредба № 7 на БНБ
не бяха спазени от няколко банки. Спрямо съответните кредитни институции
бяха предприети коригиращи мерки.

3. Дейност на банковия надзор
Надзорна
политика

През първата половина на 2008 г. влезе в сила новата Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на
специфични провизии за кредитен риск. Целта на новата наредба е да отрази
развитието на практиките след въвеждането на Базел II и да осигури прилагането на общата провизионна практика в рамките на международните банкови
групи. Новите разпоредби за определяне специфичните провизии за загуби (от
бъдещи кредитни събития) ще имат отражение при изчисляване на капиталовата адекватност на банките, когато техният размер надвишава счетоводната
обезценка на финансовите активи (в резултат от настъпили събития) след първоначалното им признаване. Новата наредба поставя минимални изисквания към
обхвата на политиката за оценка на рисковите експозиции, като описва отго-

Поддържане стабилността на банковата система

Нелихвеният доход остава потенциален източник за повишаване на финансовия резултат на банките. Към юни 2008 г. той представлява 22% от дохода
от основна дейност, като спрямо юни 2007 г. делът му намалява. Приходите и
разходите от такси и комисиони, формиращи нелихвения доход, нарастват с
доста по-ниски темпове от тези на активите. В същото време благоприятно се
отразява по-бавният темп на растеж на административните разходи на банките и подобряването с близо 2 пр.п. на съотношението за ефективност до
49.83% към юни 2008 г.
През шестте месеца на 2008 г. нивата на ликвидност на банковия сектор
гарантират достатъчно покритие на привлечения ресурс. Регистрираното
намаление на ликвидните активи (с 4.5% спрямо края на 2007 г.) се дължи на
понижение в паричните средства, в пласментите в кредитни институции и в
ценните книжа. Последвалото понижаване на стойностите на повечето показатели за ликвидност е в пряка зависимост от подобрените нива на доходност на
банките. Към 30 юни 2008 г. ликвидните активи представляват 21.3% от балансовото число на системата, а коефициентът на ликвидните активи по Наредба № 11 на БНБ е 24%. Стойностите по банки варират, като нивата остават
достатъчно високи и кредитните институции обслужват безпроблемно операциите на клиентите.
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ворностите на съответните звена по прилагането є, процедурите и механизмите за вътрешен контрол, както и описанието на методологията за оценка и
на системата за управление на кредитния риск. Наред с това наредбата има за
цел да подготви банките за въвеждането на вътрешнорейтинговия подход за
кредитен риск по Базел II, при който се прилагат идентични изисквания. В процеса на изготвянето на наредбата с мнения и коментари по проекта се включиха и търговските банки. Допълнително бяха разработени указания към наредбата.
Извършени бяха и промени в Наредба № 8 за капиталовата адекватност на
кредитните институции. Те позволяват на банките да включват в капиталовата си база полугодишната си текуща печалба при спазване на строги изисквания, посочени и в Директива 2006/48/ЕО за предприемането и осъществяването
на дейност на кредитни институции. Отпаднаха и различни надзорни такси за
одобрение на вътрешни модели за оценка на кредитен, пазарен и операционен
риск, както и за признаване на нетиращи споразумения.
Приети и адаптирани бяха указания на Комитета на европейските банкови
надзорници (КЕБН), които се отнасят за втория стълб на Базел II – Надзорен
преглед. Указанията, свързани с осъществяването на процеса на надзорен преглед, с управлението на лихвения риск в банковия портфейл, управлението на
риска от концентрация и с извършването на стрес-тестовете в рамките на
процеса на надзорен преглед, отразяват насоките на КЕБН относно принципите, които банките и надзорните органи следва да съблюдават. Те изискват банките да осигуряват надежден процес на управление на рисковете и да извършват вътрешен анализ на размера, вида и разпределението на необходимия капитал в зависимост от рисковия си профил. Във връзка с това банковият надзор
периодично ще преглежда и ще оценява вътрешния анализ на адекватността на
капитала (ВААК) и адекватността на процесите, чрез които той се прилага, като част от рисковобазирания надзор. Това е предпоставка БНБ да прилага надзорни мерки в зависимост от резултатите от надзорния преглед.
Продължи подготовката за въвеждане в банковата практика и на останалите приети и публикувани указания на КЕБН. По-конкретно, през периода започна адаптирането на указанията за практиките по изнасяне на дейности и за въвеждане, валидиране и оценка на вътрешни модели.
Беше реализиран проектът за обобщаване на възникналите казуси от практиките на банките и надзорните им решения, информацията за които е достъпна и периодично ще се осъвременява на интернет страницата на БНБ.
В края на периода БНБ взе участие в Програма за оценка на финансовия
сектор (FSAP), ръководена от Международния валутен фонд и Световната банка. Инициативата цели оценка на качеството на надзорните системи и съответствието им с базелските основни принципи за ефективен банков надзор и
засилване на надеждността на финансовите системи като цяло в страните,
членуващи в тези международни институции.
Продължи работата в основните европейски комитети, които имат връзка с развитието на банковата система и надзора в Европейския съюз. Такива са:
Комитетът на европейските банкови надзорници (КЕБН) и неговите работни
групи, Европейският банков комитет (EBC), Комитетът за финансовите конгломерати (IWCFC), Комитетът за банков надзор към ЕЦБ (BSC) и неговите работни групи, Регионалната група на банковите надзорници от Централна и Източна Европа (BSCEE) и др.
Надзорна
администрация, лицензиране и разрешения

По отношение на лицензионната дейност през първото шестмесечие на
2008 г. приключи чрез отказ откритото през 2007 г. производство по издаване
на лиценз за банкова дейност на „Финансиа банк“ АД. Особено съществена роля
за вземане на това решение изиграха приетите в средата на 2007 г. Основни
принципи на лицензионната политика на БНБ. Изтеклият период не беше съпроводен със значителни промени в банковата система, изискващи разрешения от
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Надзор на
място
(инспекции)

През първото полугодие на 2008 г. в изпълнение на надзорната стратегия
за инспекции на място бяха осъществени 11 пълни и 2 тематични надзорни
инспекции.
Инспекциите имаха за цел да анализират и да оценят нивото на поетите
от банките рискове, както и ефективността на системите за контрол и управление на риска и спазването на регулаторната рамка. Оценката на рисковия
профил на институциите бе базирана на прецизен анализ според критериите на
системата за оценка на банки CAMELОS.
В резултат от проведените инспекции две банки подобриха комплексните
си рейтинги по системата CAMELОS, седем банки запазиха съществуващите си
рейтинги, а две банки влошиха общия си рейтинг.
Констатирани бяха 44 формални нарушения на банковото законодателство и на надзорните регулации. Преобладаващата част от нарушенията бяха
свързани с неспазване на надзорните изисквания за оценка и класификация на
рисковите експозиции, неспазване на изискванията за оповестяване на големи
експозиции, некоректното им докладване в по-малки размери от действителните, недекларирана свързаност между кредитополучатели, формирали големи експозиции, неправилно признаване на бързоликвидни обезпечения (ипотеки) за изчисляване на възстановимата стойност на рискови експозиции.
Изготвени бяха 102 препоръки към органите за контрол и управление на инспектираните банкови институции. Най-съществените от тях са свързани с
подобряване на системите за управление на кредитния риск, правилното му отчитане и провизиране съгласно изискванията на регулатора, подобряване системата за идентифициране и контрол върху кредитни концентрации и особено
в случаите, когато съществуват индикации и съмнения за неформална свързаност между група кредитополучатели или за косвена свързаност между кредитополучатели и акционери на банките. Немалка част от препоръките обхващат
области като управлението на операционния, пазарния и ликвидния риск, както
и системите за вътрешен контрол на институциите. Други препоръки бяха направени във връзка с подобряване на отчетността по банковите регулации и с
подобряване и актуализиране на вътрешната нормативна уредба в банките.
През първото полугодие на текущата година се засилиха и задълбочиха
контактите с надзорните органи от всички страни, чиито резиденти са банките-майки на съществуващите в страната банки-субсидиари. Най-интензивни
бяха контактите с Управлението на финансовите пазари на Австрия (FMA),
унгарското Управление за финансов надзор (HFSA), френската Commission
Bancaire и др.

Поддържане стабилността на банковата система

БНБ. Текущите увеличения на капиталовата база на активно кредитиращите
банки както чрез нарастване на акционерния капитал, така и чрез използване на
подчинени срочни дългове и капиталови хибриди бяха сред най-често провежданите разрешителни процедури. През периода 17 лица са получили сертификати
за членове на управителните органи на банки. Нови 35 нотификации от кредитни институции от държави-членки са заведени в управление „Банков надзор“, като общият им брой към края на шестмесечието възлиза на 128. Образувани са
две процедури за откриване на клон на банка от държава-членка („Банк Леуми“,
Румъния, и „Регионална инвестиционна банка“, Латвия), но до ефективно започване на дейност те още не са стигнали.
Активното кредитиране на банките доведе до случаи на докладване на капиталови нарушения, породени от несъобразяване темпа на нарастване на кредитния портфейл и на капитала. Отправените предупреждения и гъвкави ограничения доведоха до бързото отстраняване на нарушенията.
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В условията на висок растеж на банковия кредит и продължилите неблагоприятни промени на международните финансови пазари се засили значението
на постоянното следене на процесите в банковия сектор чрез методите на дистанционния надзор. През полугодието мониторингът беше фокусиран върху нивата, динамиката и управлението на рисковете в кредитните институции. Внимателният анализ на зоните на повишен риск в банковия сектор беше част от
превенцията за поддържането на финансовата стабилност в страната.
На база на регулярна отчетна информация от кредитните институции и
след нейното верифициране се генерират показатели, използвани за анализа на
индивидуалния рисков профил, както и на този за групи институции, обособени
по различни критерии. Състоянието и тенденциите на ниво банков сектор се
анализират в тримесечен доклад.
В съответствие със стратегията на БНБ за активна политика на комуникация с обществото месечно се публикуват прессъобщения, а тримесечно – резюмета на аналитичните доклади за състоянието на банковата система. Те допълват широкия набор от финансови надзорни данни, публикувани от БНБ в печатен и/или електронен вид.
Форма на задълбочаване на дистанционното наблюдение бяха проведените
изследвания сред кредитните институции. Те обхванаха мнението на банките
чрез два въпросника: „Диверсификация на приходите на банките“ и „Основни рискове за банките“, като резултатите бяха обобщени и анализирани.
С нарастваща интензивност в надзорната дейност присъства информационният обмен. Във връзка с членството на България в ЕС бяха подготвени
аналитични текстове и статистически данни за българската банкова система,
необходими за Доклада на ЕЦБ по структурни въпроси към глава „Развитието на
банките в ЕС“. През отчетния период на ЕЦБ бяха представени и годишни данни за българските кредитни институции за 2007 г., като за целта информацията беше изготвена в съответствие с изискванията – по съпоставима методология за държавите-членки.
Освен участието в срещите и споделянето на надзорна информация в надзорните колегии все по-голямо е значението на пълноценното включване в проучванията и проектите на международни институции като ЕЦБ, ЕБВР, МВФ и др.
Бяха подготвени статистически редове с данни по формати и методология на
МВФ във връзка с проведената през юни оценка на стабилността на българската банкова система по Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP).
През 2008 г. продължи работата по проекта „Единно хранилище на данни –
отчети за банков надзор“. На този етап в реализацията на проекта бяха включени външни изпълнители. Ресурси бяха отделени и по линия на стартиралия
през 2007 г. проект за развитие и усъвършенстване на Централния кредитен
регистър.

Специален
надзор

Важно условие за доброто функциониране на банковата система е стабилната и прозрачна акционерна структура на кредитните институции. Надзорните усилия в тази насока обезпечиха: ясна структура на участниците (преки и
косвени) в капитала на банките, задълбочена преценка на финансовото им състояние, възможности на отделните акционери при необходимост да подкрепят
капитала.
В рамките на полугодието бяха осъществени систематични действия по
отношение мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Беше констатирано, че банките и финансовите къщи спазват международните
стандарти за противодействие срещу изпирането на пари, прилагат ефективни процедури и политики, които намаляват рисковете за преминаване на средства с неясен и криминален характер. Активна бе и работата на съвместната
българо-американска група по финансовите измами. Работата на БНБ за осигуряване функционирането на адекватни и ефективни системи, които не
допускат и предотвратяват възможността кредитните и финансовите инсти-
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туции да бъдат използвани за финансови престъпления и пране на пари, беше
оценена високо в доклада за България, подготвен от експерти към Комитета
MONEYVAL към Съвета на Европа. Придобитият опит позволи да бъде оказана
експертна помощ по линия на Бюрото за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX), генерална дирекция „Разширяване“ на Европейската комисия, чрез
представяне ролята на БНБ по прилагане на рисковобазиран подход при инспекции на поднадзорните лица.
Осъществен бе непрекъснат диалог с институциите, ангажирани с борбата срещу финансовите измами и изпирането на пари, в съответствие с насоките, отразени в оценителните доклади на ЕК. Съгласно установената добра
практика за съдействие между цитираните институции беше оказана експертна помощ на правоохранителните органи при конкретни случаи чрез анализ на
схемите, използвани за прикриване на некоректни търговски операции.
В изпълнение на ангажиментите по линия на Комитета на европейските
банкови надзорници (КЕБН) и на Комитета по превенция срещу изпирането на
пари към ЕК бяха разработени позиции и експертни становища по различни въпроси, свързани със: прилагане на изискванията към информацията, съпътстваща банковите преводи във и извън рамките на Общността; изследване правната уредба на кешовите режими в държавите-членки с цел осигуряване на прозрачност на плащанията в брой и въвеждане на ефективни контролни механизми
в Общността; легални възможности за обмен на информация в рамките на банкова група по въпроси, свързани със съмнителни операции и клиенти, и защита
на информацията.
Усилия се вложиха и за сближаване и усъвършенстване на надзорната практика по укрепване на корпоративното управление. В тази връзка по искане на
Световната банка бяха изследвани прилаганите практики за корпоративно управление, а по линия на Работната група за борба срещу изпирането на пари
(AMLTF) към КЕБН беше реализирано проучване на правната рамка по прилаганите подходи на банките за работа с клиенти.
Съвместно с Комисията за финансов надзор бяха осъществени инспекции в
банки в качеството им на банки-попечители.
Извършени бяха инспекции на юридически лица във връзка с предлаганите
от тях услуги за наличие на обстоятелства по извършване на банкова дейност
без разрешение. За установените нарушения беше уведомена Върховната касационна прокуратура.
По отношение спазване на разпоредбите на Валутния закон и нормативните актове за неговото прилагане усилията бяха съобразени с изискванията за
прозрачност при банковите и финансовите сделки и операции. Особено внимание бе отделено на спазване изискването за деклариране пред БНБ на преките
инвестиции и финансовите кредити, както и на приложимия режим за търговия
с чуждестранна валута по безкасов начин на маржин основа.
Засиленото предлагане на финансови услуги от финансови институции наложи изследване на режима за регулиране на дейността им в Общността и подготовка на предложения за нормативни промени с цел оптимизиране на националната правна рамка.
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VII.

Централен кредитен регистър

Основната цел на системата на Централния кредитен регистър (ЦКР), изградена и поддържана от БНБ, е да предоставя информация на банките и дъщерните им финансови институции относно кредитната задлъжнялост на техните клиенти към цялата банкова система. Дейността на ЦКР се регламентира
с Наредба № 22 на БНБ за централен кредитен регистър на банките. В системата на регистъра се подава информация за всички кредити, отпуснати от съответната кредитна институция, независимо от техния размер, с изключение на
овърдрафти по дебитни карти до 1000 лева (при условие че са категория „редовни“), кредити на правителството и кредити на БНБ. Не подлежат на отчет
и междубанковите кредити. Системата осигурява надеждно подаване и съхранение на данните. Финансовите институции, участници в ЦКР, обменят данни с
регистъра чрез „онлайн“ връзка. Достъп до системата имат само специално
упълномощени служители посредством цифрови сертификати.
През 2007 г. беше разширен обхватът на кредитния регистър, като към
подлежащите на отчет кредити, отпуснати от банки, се включиха и кредитите
на дъщерни на банки финансови институции. Чрез банките-майки дъщерните
финансови институции могат да ползват съдържащата се в кредитния регистър информация.
Броят на отчетените в регистъра кредити в края на юни 2008 г. достигна 3 020 586 (при 2 698 093 в края на 2007 г.), балансовата им експозиция нарасна
на 44 879 млн. лв. (при 37 434 млн. лв. в края на 2007 г.). Броят на кредитополучателите е 1 742 915 (1 622 797 в края на 2007 г.), разпределени както следва: кредитополучатели физически лица – 1 648 306 (1 540 666 в края на 2007 г.), юридически дружества – 91 266 (79 438 в края на 2007 г.), и чуждестранни лица – 3343
(2693 в края на 2007 г.).
През първото полугодие на 2008 г. банките са направили 2558 хиляди проверки в системата на ЦКР. За същия период на 2007 г. извършените проверки са
били 1805 хиляди. Проверените клиенти през първото шестмесечиe на 2008 г.
физически лица са 1955 хиляди, а юридически лица – 603 хиляди. Средномесечният брой на издадените удостоверения за периода е 426 хиляди, или около
21 хиляди за един работен ден. За първите шест месеца на 2007 г. среднодневният брой на извършените справки е бил 15 хиляди. Нарасналият брой на издадените удостоверения от ЦКР е показателен за надеждността на информацията
и за все по-голямото є значение при управлението на кредитните портфейли на
банките.
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БНБ е фискален агент на правителството и официален депозитар на държавата. Въз основа на сключени договори с Министерството на финансите (МФ) и при пазарни условия и цени на услугите централната банка събира и
предоставя на МФ периодична информация за сметките на бюджетните предприятия в банки в страната и действа като агент по държавни дългове.
С цел успешно изпълнение на своите агентски функции при спазване на европейските изисквания за институционална, персонална и финансова независимост БНБ продължи да развива изградения набор от системи, а именно: Електронна система за информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв (ИОБФР), Автоматизирана система за регистриране и обслужване на външния дълг (АС РОУД), Система за провеждане на аукциони и подписки за продажба на ДЦК (АДЦК), Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), Система за сетълмент на ДЦК (СДЦК), Регистър на особените залози (РОЗ).
За дейностите, осъществявани от БНБ като фискален агент и депозитар
на държавата, през първото полугодие на 2008 г. бяха събрани общо такси и
комисиони в размер на 659.7 хил. лв., от които 393.0 хил. лв. от МФ, при
378.0 хил. лв. за същия период на миналата година. Увеличението на таксите от
МФ е свързано с настъпилите промени в общия обем и цените на предоставяните услуги от началото на 2008 г., както и с ангажиментите на БНБ по поддържането на системите.
Информационно
обслужване

В съответствие с чл. 43 от ЗБНБ и действащите съвместни указания на
министъра на финансите и управителя на БНБ централната банка чрез ИОБФР
събира, обработва и предоставя на МФ ежедневна и друга периодична информация за операциите и наличностите по всички сметки (бюджетни, извънбюджетни, депозитни, сметки за чужди средства и акредитивни сметки) в левове и валута на бюджетните предприятия в обслужващите банки. Общият размер на
наличностите по тези сметки към края на юни т.г. достигна 11 652.3 млн. лв., от
които 9164.9 млн. лв. са по сметки в БНБ. За сравнение общият размер на наличностите по сметките на бюджетните предприятия в обслужващите банки към
30 юни 2007 г. е 8067.6 млн. лв., като от тях 6260.2 млн. лв. са по сметки в БНБ.
Подобна е и тенденцията на изменение на наличностите по паричните сметки,
които се включват в обхвата на фискалния резерв. Към края на юни 2008 г. техният размер е 9943.9 млн. лв.23 (6731.3 млн. лв. към 30 юни 2007 г.), от които
8882.8 млн. лв. по сметки в БНБ (6027.2 млн. лв. към 30 юни 2007 г.).
През първото полугодие на 2008 г. се запази по-голямата честота на събиране на различните видове информация за бюджета и фискалния резерв, въведена през 2007 г. по искане на МФ за целите на управлението и контрола на постъпленията и плащанията по консолидираната фискална програма. В резултат
на това общият брой на изготвените отчетни форми възлезе на 361, в т.ч. 212
за бюджета и 149 за фискалния резерв. Наред с това нарасна броят на първостепенните и приравнените към тях разпоредители с бюджетни кредити, на
които БНБ извършва заверка на обобщените тримесечни отчети.
През отчетния период централната банка продължи да води в АС РОУД информация за определените от МФ външни финансови задължения на правителството на Р България, по които БНБ е агент по изчисленията и плащанията. По
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Наличностите по валутните сметки са преизчислени в левове по официалния курс на БНБ за съответната
валута, валиден за 30 юни 2008 г.
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тях бяха извършени 17 броя регулярни плащания с общ размер 150.9 млн. евро, в
т.ч. 37.2 млн. евро погашения и 113.7 млн. евро лихви. Освен това бяха осъществени операции по предсрочно погасяване на задължения към Японската банка за
международно сътрудничество в размер на 4579.7 млн. японски йени и към Световната банка в размер на 264.1 млн. евро и 12.7 млн. щ.д. Към края на юни 2008 г.
общият размер на водения в системата дълг е 2340.5 млн. евро24.
Обслужване
на търговията с
държавни
ценни книжа

В съответствие с обявения от МФ календар през първото полугодие на
2008 г. БНБ проведе чрез АДЦК аукциони за продажба на 3-месечни, 5- и 10-годишни емисии ДЦК със съвкупна номинална стойност 200 млн. лв. Търсенето на
ДЦК продължи да превишава предлагането, като средният коефициент на покритие беше 2.49. Средният брой на заявените от първичните дилъри поръчки за
участие в един аукцион беше 81, а на одобрените поръчки – 31. Средната годишна доходност, достигната на аукционите, беше, както следва: за 3-месечните
емисии – 4.12%; за 5-годишните – 5.20%; за 10-годишните – 5.04%.
През отчетния период в ЕСРОТ бяха регистрирани плащания на главници и
лихви по ДЦК с настъпил падеж в размер на 353.5 млн. лв.25. Общият размер на
операциите с ДЦК при първоначално придобиване, изплащане на главници и лихви по ДЦК с настъпил падеж и обратно изкупуване на ДЦК пряко от физически
лица възлезе на 553.6 млн. лв., при 683.8 млн. лв. за същия период на миналата година. През първото полугодие на 2008 г. на вторичния пазар на ДЦК бяха регистрирани 8769 броя сделки, при 3466 броя за същия период на 2007 г., което
представлява нарастване със 153.0%. Съвкупната номинална стойност на ДЦК,
предмет на сделките, е 42 811.3 млн. лв.26, при 9799.3 млн. лв. за същия период на
предходната година, което представлява нарастване с 336.9%. Най-голям дял в
общия обем имаха репо-сделките (59.4%), следвани от сделките по блокиране и
деблокиране на ДЦК (28.9%), окончателните покупко-продажби (6.0%) и сделките
със и между клиенти (5.7%).
Относително високият дял на сделките по блокиране и деблокиране на ДЦК
беше следствие на високите равнища на бюджетните средства в банките, които съгласно § 26 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2008 г.
и действащите указания на министъра на финансите и управителя на БНБ
трябваше да обезпечават тези средства чрез блокиране в полза на МФ на притежавани от тях ДЦК по вътрешния и външния дълг на правителството. През
отчетния период среднодневният размер на наличностите по сметките на
бюджетните предприятия в банките беше 2374.2 млн. лв., при1686 млн. лв. за
същия период на 2007 г. Среднодневният размер по номинална стойност на
блокираните за тяхното обезпечение ДЦК по вътрешния дълг възлизаше на
1247.9 млн. лв., 137.9 млн. евро и 47.8 млн. щ.д., а на ДЦК по външния дълг, в т.ч.
емисии на Европейската инвестиционна банка, съответно на 209.0 млн. лв.,
172.8 млн. евро и 218.4 млн. щ.д.
Във връзка с констатирани случаи на недостиг в размера на обезпечението с ДЦК на наличните парични средства по сметки, депозити и акредитиви в
обслужващите банки през отчетния период по искане на МФ беше извършена
тематична надзорна инспекция. Основният извод от нея беше, че пазарът изпитва недостиг на ДЦК по вътрешния дълг, поради което някои обслужващи бюджета банки са затруднени да си набавят необходимото количество ДЦК, за да
отговорят на изискванията на § 26 от ЗДБРБ за 2008 г. Успоредно с това беше
направен преглед на прилаганите процедури за обезпечаване на наличните парични средства по сметките на бюджетните предприятия в обслужващите
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Общият размер на дълга е преизчислен в евро по официалния курс на БНБ за съответната валута, валиден
за 30 юни 2008 г.
Левовата равностойност на емисиите ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по официалния курс на
БНБ за съответната валута, валиден за деня на плащането.
26
Левовата равностойност на сделките с ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по официалния курс на
БНБ за съответната валута, валиден за деня на сделката.
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Развитие на
системите

През отчетния период усилията бяха насочени към проучване перспективите за развитие на системите в контекста на текущите европейски инициативи в областта на инфраструктурата на финансовите пазари: препоръките и
стандартите на CPSS-IOSCO/ESCB-CESR към системите за сетълмент на ценни
книжа и използването им в кредитните операции на Евросистемата; т.нар. бариери Джованини пред трансграничния клиринг и сетълмент; Европейския кодекс на поведение при клиринг и сетълмент; проекта TАРГЕТ2 – ценни книжа, на
ЕЦБ и др., както и в съответствие със Стратегията за развитие на БНБ в периода 2004–2009 г. и Стратегията на МФ за управление на държавния дълг за
периода 2006–2008 г.
В съответствие с констатациите и препоръките, направени при извършения през 2007 г. ИT одит на Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), както и с направените изводи и препоръки в
процеса на работата по изграждане в БНБ на система за управление на оперативния риск, беше възложено разработването на допълнителни функционалности за оптимизиране на бизнес процесите и взаимодействието на ЕСРОТ с останалите системи, обслужващи депозитара на ДЦК – СДЦК и РОЗ.
Предвид ключовото значение на проекта ТАРГЕТ2 – ценни книжа (Т2-ЦК), на
ЕЦБ в началото на 2008 г. в съответствие с решението на Националния съвет
по платежни системи (НСПС) беше сформирана нова Консултативна група по
участие на българската система за сетълмент на сделки с ДЦК в европейските
структури за сетълмент на ценни книжа с представители на Българската народна банка, Министерството на финансите и на участниците на пазара на
ДЦК. Във връзка с публичните консултации по документите, свързани с изискванията на потребителите, които бяха проведени от 18 декември 2007 г. до
2 април 2008 г., в Консултативната група беше внесен и приет доклад от оператора на системата относно влиянието на деловите, административните, технологичните и правните аспекти на тези документи върху системата за регистрация и сетълмент на ДЦК в БНБ. Направеният преглед показа, че принципите
и параметрите на функциониране на системата до голяма степен съвпадат със
заложените в Т2-ЦК. По отношение на функционалностите, които на този етап
не са нормативно регламентирани и технологично не се предлагат, в доклада
бяха посочени основните направления, върху които следва да се акцентира в понататъшната работа, като беше предложен и приет план за действие с конкретни задачи на отделните членове на групата в съответствие с техните компетенции.
В края на май УС на ЕЦБ отправи покана за присъединяване към инициативата Т2-ЦК към всички европейски централни депозитари на ценни книжа, независимо от това дали са в еврозоната или извън нея. Предложението, публикува27

Левовата равностойност на извършените вписвания в РОЗ за ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по
официалния курс на БНБ за съответната валута, валиден за деня на вписването.
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банки. На тази база БНБ предложи на МФ да преразгледа политиката по обезпечаване на бюджетните средства, като се обсъди възможността за въвеждане
на алтернативен механизъм за тяхното гарантиране.
През първата половина на 2008 г. в Регистъра на особените залози бяха извършени вписвания на обстоятелства относно учредяване и заличаване на залози върху ДЦК общо в размер на 70.6 млн. лв.27, което представлява увеличение с
50% спрямо същия период на миналата година.
Към края на юни 2008 г. в Системата за сетълмент на ДЦК се водеха общо
2040 броя сметки, от които 56 сметки за ДЦК на емитента (МФ), 803 сметки,
отчитащи собствения портфейл от ДЦК на участниците, 705 сметки за ДЦК –
собственост общо на клиенти на участниците, и 476 сметки за ДЦК с наложена
тежест. Общият размер на ДЦК по номинална стойност, регистрирани по тези сметки, е 3119.8 млн. лв.
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но на официалната страница на ЕЦБ, съдържа и набор от документи, очертаващи основните характеристики на проекта: управление на Т2-ЦК във фазата на
изготвяне на спецификация; изисквания на потребителите; анализ на икономическото въздействие; оценка на правните аспекти и план за действие за по-нататъшната хармонизация на нормативните и пазарните практики. Централните депозитари на ценни книжа от държави извън еврозоната могат да декларират своите намерения за присъединяване към Т2-ЦК до края на настоящата година, като за целта следва да съгласуват своите позиции с пазарните участници, емитентите и националните централни банки.
Във връзка с възложения нов мандат на Консултативната група по бюджетни плащания през отчетния период продължиха консултациите за намиране на оптимален вариант за осигуряване на специфичната информация за бюджетните плащания при прилагането на платежните документи на СЕПА в
публичния сектор.
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Международни отношения и участие в ЕСЦБ

Участие в
Европейската
система на
централните банки

Управителят на БНБ участва като пълноправен член в заседанията на Генералния съвет на ЕЦБ, включващ президента и вицепрезидента на ЕЦБ и управителите на националните централни банки на всички държави – членки на ЕС.
През първото полугодие на 2008 г. бяха проведени две редовни и едно извънредно заседание, на което беше одобрен редовният Доклад за сближаване на ЕЦБ за
2008 г. по изпълнението на критериите за присъединяване към еврозоната. Генералният съвет на ЕЦБ обсъжда въпроси, свързани с макроикономическото и паричното развитие, участието на държавите във Валутен механизъм II, спазването от страна на националните централни банки на разпоредбите на чл.101 и
102 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) и др.
Представители на БНБ са пълноправни членове в 12 комитета към ЕСЦБ и
31 работни групи към тях, както и в Конференцията за човешките ресурси.
Чрез представителите си в органите, комитетите и работните групи на ЕСЦБ
БНБ участва в процеса на координация на паричната политика, допринася за изготвянето на правни актове на ЕЦБ, за формирането и развитието на паричната и банковата инфраструктура, платежните и сетълмент системи, за развитието на статистическата отчетност и по други въпроси в сферата на компетентност на централните банки.
Държавите – членки на ЕС, са задължени да провеждат писмени консултации с ЕЦБ по всеки проект на нормативен акт в областите от нейна компетентност. Това задължение се отнася както за БНБ, така и за други държавни
институции в България. През отчетния период бе осъществена консултация с
ЕЦБ по проекта за изменение на Закона за статистиката.

Участие в
заседания на
ЕКОФИН и в
комитети и
работни групи
към Съвета и
Европейската
комисия

Управителят на Българската народна банка участва в неформалните срещи на министрите на икономиката и финансите (ЕКОФИН), които се провеждат
два пъти годишно. На неформалната среща на ЕКОФИН през април 2008 г. в Любляна дискусиите бяха фокусирани върху оценката на икономическата конюнктура и рисковете пред финансовата стабилност в Европейския съюз, както и
върху подходящите мерки за действие в тези условия. Направен беше преглед
на изпълнението на ангажиментите по приетите през октомври и декември
2007 г. от ЕКОФИН „пътни карти“, свързани с действия в отговор на сътресенията на финансовите пазари, с рамката за финансова стабилност и процеса
„Ламфалуси“, като беше препотвърдена готовността за изпълнение на заложените действия. Постигнато беше съгласие по необходимите действия за усъвършенстване на рамката за финансова стабилност и по основни въпроси, свързани с банковия надзор. Друг кръг въпроси, които бяха обсъждани, се отнасяха
за подобряване на качеството на публичните финанси и ефективността на публичните разходи за социални трансфери; подобряването на ефективността на
европейските инфраструктури за клиринг и сетълмент на сделките с ценни
книжа главно по отношение на Кодекса за поведение и премахването на данъчните и правните пречки пред интегрирането на пазарите на ценни книжа.
Представители на БНБ участваха редовно в заседанията на Икономическия и финансов комитет (ИФК). През отчетния период в рамките на тези заседания от особена важност беше участието в обсъжданията на оценките за икономическото развитие в Европейския съюз, развитието на финансовите пазари,
провеждането на ежегодната оценка и подготвянето на заключения на ЕКОФИН
по програмите за стабилност и програмите за конвергенция на държавите –
членки на ЕС, в частност оценката и заключенията на ЕКОФИН по програмата
за конвергенция на България за периода 2007–2010 г. В приетите през март
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2008 г. от ЕКОФИН заключения беше изтъкнато, че програмата има за цел поддържането на стабилна средносрочна бюджетна позиция, като заложените
фискални цели са реалистични.
Чрез участието си в Комитета по финансови услуги (КФУ) БНБ дава своя
принос за формирането на политиката на ЕС във връзка с прилагането на
Стратегията за интегриран европейски пазар на финансови услуги за периода
2005–2010 г., и по-специално инициативите по създаването на единна и ефективна система за разплащания в ЕС, както и на политиката в областта на финансовата стабилност – усъвършенстване на рамката за финансова стабилност
на ниво ЕС и процеса на сближаване на надзорните практики.
Представителите на БНБ участват пряко в процеса на сближаване на надзорните практики (разработване на нови надзорни практики, указания и форми)
чрез включването си в дейността на Комитета на европейските банкови надзорници, както и в работните групи към него. Участието в тези формати улеснява БНБ при въвеждането на новото европейско законодателство, практики и
указания.
Чрез своите представители БНБ участва регулярно в работните групи
към Съвета и към Европейската комисия, което допринася за активното є
включване в дискусиите по процеса на транспониране на Директива 2007/64/ЕО
относно платежните услуги във вътрешния пазар, както и в процеса на обсъждане на измененията на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на
сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения, на Директива
2006/49/ЕО относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции и на Директива 2006/48/ЕО относно кредитирането и осъществяването на дейност от кредитните институции. БНБ активно участва в процеса по формулиране на национални позиции по въпроси,
свързани с финансовите услуги на дребно – схеми за алтернативно разрешаване на спорове в областта на финансовите услуги, включително финансовото образование.
Участие в
процеса на
координация
по европейските
въпроси

Представители на БНБ участват в работни групи, формулиращи позицията на Република България в областта на Икономическия и паричен съюз, финансовите услуги, статистиката, разширяването на Европейския съюз. Чрез своя
представител в Съвета по европейски въпроси (СЕВ) БНБ участва в консултации по формиране на националната политика в различни сфери, обсъждани в институциите и органите на Европейския съюз. Централната банка предоставя
експертни становища и подпомага процеса на формулиране на национални позиции в областта на платежните системи, банковите услуги, процеса на сближаване на надзорните практики, рамката за финансова стабилност и изпълнение
на ангажиментите, произтичащи от приетата през октомври 2007 г. от
ЕКОФИН „пътна карта“ за финансова стабилност.
По покана на управителя на БНБ централната банка бе домакин на 125-ото
заседание на Съвета по европейски въпроси (СЕВ). В рамките на заседанието
Българската народна банка представи своя опит в създаването на ефективна
система за координиране на участието на БНБ в ЕСЦБ, в комитети и работни
групи към Европейската комисия и Съвета на ЕС. Членовете на СЕВ бяха запознати с нормативната рамка на процеса на вътрешна координация на подготовката за участието на представителите на БНБ и функционирането на Системата за управление на документооборота (СУД).
В съответствие с политиката си за сътрудничество с институциите и с
оглед добра взаимна информираност по европейските въпроси по инициатива на
БНБ бе проведена среща на управителя и подуправителите на централната
банка с български депутати от Европейския парламент (ЕП). Тъй като значителна част от дейността на ЕП е насочена към финансовия сектор и финансовоикономическата политика, взаимната информираност между българските инс-
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Доклади за
сближаване

В публикуваните на 7 май 2008 г. редовни доклади на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на Европейската комисия (ЕК) е направена оценка на напредъка в процеса на сближаване на държавите – членки на Европейския съюз, които не са въвели еврото (т.нар. държави-членки с дерогация). Оценката и в двата доклада се отнася за следните десет държави-членки с дерогация: България,
Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Швеция28.
Оценката в докладите се състои от два компонента – оценка на съответствието на националното законодателство и най-вече на устройствения закон
на съответната национална централна банка с ДЕО и Протокола за Устава на
Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и ЕЦБ, и оценка за степента на покриване на заложените в ДЕО критерии за номинална конвергенция на
държавите-членки с дерогация. Оценката за Словакия послужи за основа на решението на Съвета ЕКОФИН от 8 юли за отмяна на дерогацията и въвеждане на
еврото в Словакия, считано от 1 януари 2009 г.

Десет
години
Икономически и
паричен
съюз

През май 2008 г. бе отбелязана десетата годишнина от решението за въвеждане на единната валута – еврото. По този повод Европейската комисия изготви аналитичен доклад „ИПС@10: успехи и трудности след десетте години
Икономически и паричен съюз“. Докладът разглежда ролята на Икономическия и
паричен съюз за икономическата стабилност, финансовата интеграция и инвестициите в държавите – членки на ЕС, въвеждането на единната европейска валута – еврото, и представя равносметка за първите 10 години. Очертани са и
по-нататъшните цели и предизвикателства, свързани с разширяването на еврозоната.
БНБ изрази подкрепа за инициативата на Европейската комисия, изложена
в доклада, да започне дебат по предложенията за бъдещото развитие на ИПС.
Дискусиите по предложенията на ЕК ще продължат през втората половина на
2008 г., като целта е да се постигне консенсус по предложената програма.
БНБ се възползва от повода да разшири информираността на обществеността по въпросите, свързани с ИПС и въвеждането на единната валута, като
преведе и публикува на български език извънредния брой на Месечния бюлетин на
ЕЦБ „10 години Европейска централна банка“, който прави преглед на дейността
на ЕЦБ през изминалите 10 години и посочва предизвикателствата, пред които
ЕЦБ и еврозоната са изправени в началото на своето второ десетилетие.

Международни
отношения

БНБ участва в актуализацията на 59-ото издание на Годишния доклад на
МВФ, озаглавен „Валутните споразумения и валутните ограничения“и в изготвянето на юридическа база данни на законодателството за централните банки
на страните – членки на МВФ, като базата данни ще улесни достъпа на всяка
държава – членка на МВФ, до законодателството на всички останали държави с
цел извършването на сравнителни анализи и търсенето на юридически текстове по определени категории или държави.
БНБ участва активно в заседанията на подкомитета по въпросите на
МВФ към Икономическия и финансов комитет. През април след съгласуване на
позицията на Република България с Министерството на финансите управите28

Обединеното кралство и Дания не са включени в докладите за сближаване, тъй като не са заявили желание
за въвеждане на общата валута и в техните присъединителни договори е включена т.нар. оpt-out клауза. В
тези доклади за първи път се прави оценка за напредъка на България и Румъния.
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титуции с правомощия в тази сфера и членовете на ЕП би подпомогнала ефективната им дейност с оглед пълноценно участие на страната в процеса на вземане на решения в ЕС. На срещата бяха обсъдени и актуални въпроси в областта на Икономическия и паричен съюз (ИПС), предстоящи промени в европейските регулации и позициите на БНБ и страната в областта на вътрешния пазар
на финансови услуги, надзора на финансовия сектор, защитата на потребителите на финансови услуги и платежните услуги.
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лят на БНБ гласува в подкрепа на резолюциите на Борда на гуверньорите на
МВФ за реформа на квотите и гласовете и за разширяване на инвестиционните
правомощия на МВФ. Реформата на квотите и гласовете беше насочена към подобряване на представителността на отделните страни в МВФ съобразно значимостта им в световната икономика и към увеличаване на влиянието на страните с по-нисък дял в МВФ. Преструктурирането на механизма за финансиране
на МВФ засягаше най-вече необходимостта от създаването на нова бюджетна
рамка, която да гарантира независимостта на Фонда и способността му да изпълнява своята мисия. Новата финансова рамка обхваща преструктурирането
на приходната част на бюджета на МВФ чрез разширяване на инвестиционните
правомощия на Фонда.
В началото на юни се проведе редовната среща на Холандската група в
МВФ и Световната банка, чийто член е Република България. В рамките на срещата българската делегация, водена от управителя на БНБ, проведе двустранна работна среща с г-н Доминик Строс-Кан, управляващ директор на МВФ. По
време на срещата бяха очертани приоритетите на държавата в поддържането
на разумна фискална политика и стабилна макроикономическа среда, както и
продължаването на структурните реформи, които остават сред основните
цели на правителството след присъединяването на България към ЕС.
Управителят на БНБ участва в редовните двумесечни срещи на БМР на управителите на централните банки, които представляват основен механизъм за
поддържане на международното сътрудничество между централните банкиакционери и за дискусия на икономическото развитие и перспективите пред
световната икономика, финансовите пазари и предизвикателствата пред централните банки, свързани с финансовата глобализация. В края на юни 2008 г. се
проведе Годишното общо събрание на БМР, на което присъства и управителят
на БНБ. В рамките на заседанието беше взето решение за разпределението на
нетната печалба на институцията, като БМР ще изплати на акционерите си
под формата на дивидент 144.7 млн. СПТ (по 265 СПТ на акция). Дивидентът върху притежаваните от БНБ 8000 акции в размер на 2 120 000.00 СПТ беше получен
на 3 юли 2008 г.
БНБ участва активно в процеса на договаряне на новата Стратегия на
ЕБВР за България за периода 2008–2009 г., която беше приета от Борда на директорите на ЕБВР на 28 май 2008 г. Подуправителят, ръководещ управление
„Банково“, взе участие като ръководител на българската делегация на Годишната среща на ЕБВР, която се проведе на 17–20 май 2008 г. в Киев. В рамките на
срещата подуправителят на БНБ направи изказване пред Борда на гуверньорите на ЕБВР относно политиката на банката, дейността є в България и перспективите за бъдещо сътрудничество. Бордът на гуверньорите на ЕБВР одобри
одитираните годишни финансови отчети на банката, разпределението на нетните приходи и избора на г-н Томас Миров, държавен секретар в Министерството на финансите на Германия, за президент на ЕБВР с мандат от четири
години.
В края на 2007 г. Българската народна банка получи покана от генералния
директор на Банката за международни разплащания (БМР), Базел, в качеството
му на доверител на Фондацията на Комитета по международни счетоводни
стандарти (ФКМСС), да се включи към групата на институциите, които участват във финансирането на ФКМСС. Участието на централните банки в тази
инициатива е важен сигнал за банковата и финансовата общност. Българската
народна банка се ангажира да участва във финансирането на ФКМСС за период
от три години, с годишна вноска в размер на 8500 щ.д. Вноската за 2008 г. беше
преведена през февруари.
През отчетния период продължи успешното изпълнение на дейностите по
туининг-проекта „Преструктуриране дейността на Българската народна банка
за пълноправно членство в ЕСЦБ и Евросистемата“ с френската, нидерландската и италианската централна банка. Бяха постигнати редица от заложени-
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те резултати по всичките 9 компонента, като три от тях приключиха успешно – в областта на икономическите анализи и проучвания, управлението на риска и статистиката на платежния баланс, а в останалите области по проекта –
платежни системи, банков надзор, управление на касовите операции, финансови
пазари, изпълнението на дейностите продължава до приключването на туинингпроекта на 2 октомври 2008 г.
Продължава успешното двустранно сътрудничество с централната банка
на Германия чрез обмен на експерти в областта на анализите на неистински
банкноти и в борбата срещу фалшифицирането на пари.
В резултат на нарасналия капацитет на служителите на БНБ предоставянето на техническа помощ на централни банки на съседни на България страни в
различни области на централното банково дело се разширява непрекъснато. Обмяна на опит и ползотворни срещи бяха проведени с експерти от централната
банка и Министерството на финансите на Босна и Херцеговина по отношение
на методи и подходи, които се използват при прогнозиране и анализ на фискалната политика.
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X.

Статистическа дейност

През отчетния период БНБ започна публикуването на по-подробна лихвена
статистика, съставяна съгласно Регламент ЕЦБ/2001/18 относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по
депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия. Лихвената
статистика е представена в база данни, съдържаща 953 показателя (при 251 показателя, публикувани преди това). Сред новите показатели, включени в обхвата на лихвената статистика, са: годишен процент на разходите по кредитите
за потребление и по жилищните кредити; лихвени проценти и обеми по салда по
депозити с договорeн матуритет и по кредити, различни от овърдрафт; лихвени проценти и обеми по нов бизнес по период на първоначално фиксиране на лихвения процент.
В съответствие с поетите ангажименти към ЕЦБ за първи път бяха докладвани данни за други финансови институции, които обхващат лизингови дружества; дружества, предоставящи кредити; дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания; инвестиционни фондове и застрахователни дружества и пенсионни фондове. На ЕЦБ бяха представени и исторически серии с географска и валутна разбивка на балансовите данни на паричнофинансовите институции за периода от 31 декември 2006 г. до 30 юни 2007 г.
Подписано бе споразумение между БНБ и търговските банки, което осигурява спазването на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка и
чл. 25 от Закона за статистиката, както и запазването на детайлността на
публикуваните от БНБ данни по паричната и лихвената статистика.
В началото на годината започна публикуването на регулярна тримесечна
информация за инвестиционните фондове в България съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 958/2007 на Европейската централна банка относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове. Започна отчитането в БНБ на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните и застрахователните дружества съгласно разработената от БНБ методология. Продължава работата по разработване на методология за статистиката на
АДСИЦ, специализирани в секюритизация на недвижими имоти.
През март 2008 г. започна докладването на ЕЦБ на данни за платежния баланс с географско разпределение. Усъвършенствана бе системата за отчитане
на банките за нуждите на статистиката на платежния баланс. Работи се по
проект, който ще предостави възможност на отчетните единици – небанкови
институции, по електронен път да предоставят отчетни форми за статистиката на платежния баланс.
Продължи провеждането на представително извадково проучване на границата сред пътуващите български и чужди граждани. Работи се по усъвършенстване на методологията за отчитане на данните за статия пътувания и други статии на платежния баланс.
В заключителен етап е работата по разработване на методология за пълно пряко отчитане от страна на икономическите агенти за нуждите на платежния баланс и международната инвестиционна позиция на страната.
Продължи активната работа с ЕЦБ по проекта „Централизирана база
данни за ценни книжа“, както и създаването на база данни на българските ценни
книжа.
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През първото полугодие на 2008 г. продължи регулярното съставяне и предоставяне на ЕЦБ и Евростат на данни за тримесечните финансови сметки за
сектор Държавно управление в съответствие с Регламент (ЕО) № 501/2004 на
Европейския парламент и на Съвета.
През отчетния период БНБ се присъедини към BIS Data Bank на БМР. Продължи редовното изпращане на изискуемите серии от данни на БМР.
Беше завършена подготвителната работа по изготвяне на Споразумение
за сътрудничество и обмен на информация между Националния статистически
институт и Българската народна банка.
Със съдействието на НСИ продължи предоставянето на информация на
ЕЦБ относно показателите по общоикономическа статистика и допълнителна
методологическа информация за административно определяните цени в хармонизирания индекс на потребителските цени. Регулярно беше извършвано актуализиране на данни и сертифициране на метаданни по Специалния стандарт за
разпространение на данни в съответствие с методологическите изисквания на
МВФ и предварителния календар за разпространение на данни.
През периода приключи работата по изготвяне на техническо задание по
проекта за интегрирана статистическа информационна система.
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XI.

Изследователска дейност

Икономическите изследвания, анализът на процесите в българската икономика и макроикономическите прогнози, изготвяни в БНБ, подпомагат ръководството на банката при вземането на решения, както и при формирането на позиции по въпросите на икономическата политика. Изследователската дейност
през първата половина на 2008 г. продължи да обслужва приоритета на БНБ за
успешно участие в ЕСЦБ. Работата беше фокусирана върху подобряването на
оценките за процесите на номинална и реална конвергенция и върху развитието
на прогностичните макроикономически модели.
Специализираните изследвания, провеждани в съответствие с Плана за изследователската дейност на БНБ за 2007–2008 г., подпомагат дейността на
БНБ, като предлагат анализи на конкретни икономически процеси и проблеми, а
така също допринасят за усъвършенстване на наличния инструментариум за
прогнозиране и моделиране. В изпълнение на Плана за изследователската дейност през първото полугодие на 2008 г. бяха направени разработки по теми,
свързани с инструментариума за прогнозиране, динамиката на цените, конкурентоспособността на българската икономика, финансовата интеграция и
трансмисионния механизъм, дългосрочната устойчивост на публичните финанси и дългосрочните лихвени проценти. Беше извършена и работа по установяване на влиянието на макроикономически фактори върху състоянието на банковия сектор. Завършените изследвания се описват в технически доклади и се
представят на семинари, организирани от БНБ, в които участват експерти в
съответната област от други институции, научни и неправителствени организации.
През февруари 2008 г. на посещение в БНБ беше техническа мисия на МВФ,
която подпомагаше работата в областта на моделирането с помощта на динамични стохастични модели на общо равновесие. Експертите от мисията направиха преглед на извършената към момента на посещението работа, консултираха екипа на БНБ по специфични проблеми на моделирането и идентифицираха
перспективни насоки за продължаване на работата в областта.
През първата половина на годината продължи тестването и усъвършенстването на новия базисен макроиконометричен прогностичен модел, разработен
с цел подобряване на макроикономическите прогнози, изготвяни в БНБ. Бяха направени подобрения в техническата документация към модела и бяха отразени
препоръки на консултанти от нидерландската централна банка и МВФ.
През април 2008 г. БНБ беше домакин на семинар, посветен на практиките
и моделите за прогнозиране, използвани в централните банки. На семинара беше
представен и българският опит. В събитието взеха участие представители на
ЕЦБ и централните банки на Италия, Латвия, Малта, Румъния, Нидерландия,
Франция, Полша, Словакия, Литва и Унгария, както и на Агенцията за икономически анализи и прогнози, Министерството на финансите, БАН, Софийския университет, НОИ и неправителствени организации.29
Програмата за гост-изследователи подпомага изследователската дейност на БНБ и съдейства за установяване на ползотворно сътрудничество с
експерти от България и от други държави по теми, представляващи интерес за
БНБ. През първото полугодие на 2008 г. по програмата за гост-изследователи
работиха трима участници. Темите на изследванията бяха в областта на моделиране на пазара на труда, оценяване на размера на скритата икономика и из-

29

Семинарът беше организиран в рамките на изпълнението на туининг-проекта на БНБ, френската,
нидерландската и италианската централна банка.
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следване на съотношението между вътрешни и външни пари в ранните години
на българската парична система (1879–1912 г.).
Чрез своята изследователска поредица „Дискусионни материали“ през
2008 г. БНБ продължи да насърчава и да подпомага развитието на изследователския потенциал на българската икономическа наука и практика в областите макроикономика, финанси и стопанска история. От началото на настоящата година Редакционният съвет на поредицата проучи и рецензира 7 нови разработки,
една от които отхвърли, а пет вече са публикувани (три от тях са в раздел
„Макроикономика и финанси“ и две – в „Стопанска история“).
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XII.

Информационна инфраструктура

Развитието и усъвършенстването на информационната инфраструктура
на БНБ е важен приоритет в политиката на банката. През първите шест
месеца на годината бяха реализирани няколко големи проекта. На 2 юни 2008 г. в
БНБ стартира реалната експлоатация на Основна банкова информационна система (ОБИС), която представлява комплекс от три системи – SAP, СОФИ и Системата за налични пари. Завърши успешно мащабен проект, включващ внедряването на SAP ERP и SAP Banking, на променени версии на системите СОФИ и СМS,
започна реалното използване на модула CIBAM в системата Finance Kit на
TREMA.
Завършен бе туининг-проект с италианската централна банка в областта
на платежните системи, който имаше за цел да подготви банковата общност
за присъединяване към ТАРГЕТ2 и за въвеждане на практиките на СЕПА. В рамките на проекта беше проведен семинар на тема „Непрекъснатост на процесите“
(Business Continuity) по инициатива на дирекция „Информационни системи“. Завършен е и проектът за оценка на ИТ-риска по методиката на ЕЦБ съвместно с
френската централна банка.
През април стартира нова версия на системата за статистика на платежния баланс. Разработена е допълнителна функционалност към ЕСРОТ за автоматично изпращане на нареждания за валутни плащания към дирекция „Ковчежничество“.
През изминалия период бяха създадени касовите представителства на
БНБ в Плевен, Варна, Бургас, Пловдив и София. Беше изградена нова свързаност
до всички касови представителства и беше обновено цялото компютърно и комуникационно оборудване. Продължи процесът на модернизация на гласовите комуникации на БНБ и беше изградена възможност за безплатни разговори между
мобилните и фиксираните телефони на БНБ.
Бяха разработени и приети от КСИС процедурите за Управление на движението и унищожаване на преносимите информационни носители и Управление на
риска, свързан със сигурността на информационните системи.
Подменени са над 90% от морално и физически остарелите персонални компютри.
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Приоритет в управлението на човешките ресурси в БНБ е непрекъснатото повишаване на квалификацията и професионализма на персонала и подобряването на ефективността на работата на служителите по прилагане на европейските стандарти и модернизиране на процесите в БНБ. За постигане на тази цел БНБ се стреми да привлича квалифицирани кадри, отговарящи на изискванията, заложени в длъжностните характеристики, да осигурява заплащане според постигнатите конкретни резултати от съответните служители, да насърчава мобилността и мотивацията за обучение и професионално развитие. В
резултат на тази политика БНБ продължи да изпълнява задачите, свързани с
членството на страната в ЕС и на БНБ в ЕСЦБ.

Структура на персонала
(към 30 юни на съответната година)

(брой, процент)

Източник: БНБ.

От графиките е видно, че в сравнение с 2007 г. е нараснал делът на служителите с висше образование. Това съответства на професионалната структура на БНБ, която изисква по-голям брой аналитични специалисти. Промяната във
възрастовата структура на банката е в резултат на настъпили изменения на
някои дейности в БНБ.
В края на април 2008 г. успешно приключи прехвърлянето на дейностите по
приемане, предаване и обработка на ценни пратки с банкноти и монети по обявена стойност, получени от търговските банки, към „Дружество за касови услуги“ АД (ДКУ) и преминаването на част от персонала на БНБ в ДКУ. В резултат
на тези промени Управителният съвет намали числеността на персонала от
1007 на 963 щатни бройки (от тях реално заети към края на юни 2008 г. са 845).
Процесът по преминаването на служителите към ДКУ се осъществи плавно, без напрежение за персонала, в съответствие с решенията на Управителния
съвет на БНБ. Служителите, преминали в ДКУ, запазиха правата и задълженията си по трудов договор и след смяната на работодателя.
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През първата половина на 2008 г. продължи насърчаването на мобилността
на персонала в двете є основни направления – вътрешна и външна. Преминаването на служители на работа в други структурни звена продължи да бъдe честа
практика. Това допринесе за повишаване на професионализма на служителите и
за засилване обмена на знания и опит между различните структури на БНБ. До
юни 2008 г. 26 служители преминаха на работа в други структури.
Успешно се реализира и външната мобилност – в институции на ЕСЦБ и ЕС.
През март и април 2008 г. беше осъществен обмен между Вътрешния одит на
БНБ и белгийската централна банка, като служители от двете институции
имаха възможност да се запознаят с информационните технологии и процеси и
да анализират получената информация. През разглеждания отчетен период по
договори за краткосрочни назначения в ЕЦБ работят 5 служители на БНБ.
Повишаването на образованието и квалификацията продължи да бъде сред
приоритетните дейности в управлението на човешките ресурси. През първото
полугодие на 2008 г. 15 служители продължиха обучението си без откъсване от
работа за придобиване на научна степен „доктор“, „магистър“, „бакалавър“ или
„специалист“ (при 32 за 2006–2007 г.). Общо 16 служители участваха в различни
дистанционни програми за обучение, в т.ч. седем в програми на Международния
банков институт, четирима – в програмата Сертифицирани финансови аналитици (CFA) към CFA Institute, двама – в програмата Сертифицирани вътрешни
одитори (CIA) към Institute of Internal Auditors, и един в сертификационната програма на Cisco-академията към Техническия университет – София. Общият брой
на служителите, участвали в краткосрочни курсове и семинари по специфични
актуални проблеми, е 63. През първото полугодие на 2008 г. бяха реализирани 51
участия в различни курсове и семинари, организирани от чуждестранни банки и
финансови институции (Международния валутен фонд, Joint Vienna Institute – Виена, централните банки на Обединеното кралство, Франция, Германия и др.). Бяха проведени редица курсове в областта на информационните технологии относно изграждането на вътрешната инфраструктура, поддържането на системите и тяхното актуализиране, както и относно внедряването на нови приложения. Продължи повишаването и усъвършенстването на езиковата подготовка на служителите. В курсове по чужди езици – английски, немски, френски, италиански – участваха общо 86 служители.
През пeриода БНБ продължи да развива политиката по привличане на младите хора, обучаващи се в различни учебни заведения в страната и в чужбина,
към структурите на БНБ. Установиха се трайни връзки с редица кариерни центрове на утвърдени висши учебни заведения в страната.
С цел подобряване на възможностите за подбор на квалифицирани кадри за
стаж и работа БНБ участва със собствен щанд, печатни материали и кратки
мултимедийни презентации във форума за студентски стаж и кариера „КАРИЕРИ 2008“ през март 2008 г. В двата дни на форума щандът на банката беше посетен от около 270 студенти, като най-голям интерес предизвикаха стажантската програма, конкурсът за стипендианти и възможностите за работа в
централната банка.
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БНБ ползва предимно собствени сгради и имоти, което осигурява необходимата степен на независимост, сигурност и защита, изискващи се за институция като централната банка. През първото полугодие на 2008 г. не са придобивани нови имоти, нито е реализирано освобождаване от такива, собственост
на БНБ. Във връзка с учредяването от БНБ и няколко търговски банки на
„Дружество за касови услуги“ АД централната банка му предостави под наем
площи в сградите на банката в Пловдив, Варна и Плевен.
Основните разходи по управление на собствеността на БНБ са свързани с
изпълнението на инвестиционната програма съгласно бюджета на БНБ за съответната година и се отнасят до ново строителство, реконструкция, модернизация, доставки и обзавеждане, ремонти, автотранспорт, организация на снабдяването с дълготрайни и краткотрайни материални активи и основни консумативи за извършване на емисионно-касовата дейност, съхранението и разходването на консумативи и канцеларски материали в структурните звена на БНБ,
оптималното разходване на електроенергия, топлоенергия и вода в обектите
на БНБ на територията на София. През първите шест месеца на годината изпълнението на бюджета на БНБ за 2008 г. относно разходите е, както следва: за
ремонт на сгради – 31%; за топлинна енергия и вода – 41.14%; за електроенергия – 39.03%; за абонаментно поддържане на техника – 31.34%; за ново строителство, реконструкция и модернизация – 48.00%; за придобиване на съоръжения и оборудване – 69.20%. Разходите за ново строителство, реконструкция и
модернизация са извършени само по отношение на „Касов център“ на БНБ.
През май БНБ направи дарение на СУ „Св. Климент Охридски“ – оборудване
за компютърна зала на специалност „Европеистика“.
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XV.

Вътрешен одит

През периода януари − юни 2008 г. бяха приключени два одита – един от годишната програма на БНБ и един от програмата на Комитета на вътрешните
одитори към ЕСЦБ.
По функция поддържане на банкнотно-монетното обращение беше прегледана дейността в структурите на БНБ, свързана с подготовката на съвместната работа с „Дружество за касови услуги“ АД.
Експерти от „Вътрешен одит“ участваха в процеса на изготвяне на основните документи за съвместната дейност на „Дружество за касови услуги“ и
БНБ – договори и вътрешни правила за работа.
В изпълнение на програмата на Комитета на вътрешните одитори към
ЕСЦБ за 2008 г. беше извършен преглед на техническото поддържане и експлоатацията на технологичната инфраструктура и информационните системи.
Одитът имаше за цел да предостави достатъчна увереност относно адекватността и ефективността на управлението на рисковете и контрола при управлението на инциденти и проблеми в ИТ инфраструктурата и системите, поддържащи изпълнението на задачите на Евросистемата/ЕСЦБ.
По прегледа на проекта „Централизирана база данни за ценни книжа“ на
ЕСЦБ беше извършено предварително проучване с цел изготвяне на програма за
одит от Работната група по статистика към Комитета по вътрешен одит в ЕЦБ.
Проведени бяха семинари за обучение на мениджъри на риска. През отчетния период беше финализиран подкомпонентът от съвместния проект с централната банка на Франция по внедряване на Система за управление на операционния риск, по който „Вътрешен одит“ работеше от страна на Българската
народна банка.
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Бюджетът на Българската народна банка е приет от Управителния съвет
на БНБ с Решение № 122 от 8 ноември 2007 година. Отчетът по бюджета на банката е изготвен в два раздела съгласно приетите от УС на БНБ „Вътрешни правила за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на БНБ“ – разходи за издръжка на БНБ и инвестиционна програма.

I.

Разходи за издръжка на БНБ

Разходите за издръжката на БНБ за първото шестмесечие на 2008 г. са в
размер на 34 534 хил. лв., което представлява 41.0% от годишния бюджет.
За отчетния период БНБ е направила разходи за паричното обращение в
размер на 9140 хил. лв., което представлява 68.8% от полугодишния разчет и
37.0% от утвърдения годишен бюджет. За отпечатване на нови банкноти и отсичане на нови монети са изразходвани 8666 хил. лв., или 37.4% от предвидените
средства в бюджета на БНБ за 2008 г. В рамките на тези разходи за производство на банкноти са изразходвани 6529 хил. лв., или 38.1% от предвидените. За
отсичане на монети са изразходвани 2138 хил. лв., от които за разменни монети
са разходвани 1745 хил. лв. Разходите за отсичане на възпоменателни монети
възлизат на 393 хил. лв. и са във връзка с изпълнението на приетата от УС на
БНБ монетна програма на банката.
Направени са разходи за проектиране на нови емисии банкноти и монети,
за унищожаване на банкноти и монети, за консумативи, свързани с обработката
на банкнотите и монетите. За ремонт на машините, ползвани при емисионно-касовата дейност, са вложени резервни части на стойност 104 хил. лв., или 51.0%
от годишния бюджет.
Разходите за наеми на помещенията, ползвани от служители на банката в
сградите на „Печатница на БНБ“ АД, в „Монетен двор“ ЕООД и в „Дружество за
касови услуги“ АД са на стойност 258 хил. лв.
Разходите за материали, услуги и амортизация са 14 645 хил. лв., което
представлява 42.6% от годишния бюджет. Разходите за материали са в размер
на 397 хил. лв. Най-голям относителен дял в тази група имат разходите за материални запаси в размер на 105 хил. лв., разходите за канцеларски материали в
размер на 115 хил. лв. и разходите за горива и резервни части за транспорта в
размер на 137 хил. лв.
Извършени са разходи за външни услуги в размер на 6178 хил. лв., което е
73.2% от полугодишния разчет. Разходите за пощенски, телефонни и телексни
услуги са в размер на 198 хил. лв., за данък сгради и такса за битови отпадъци
са изплатени 532 хил. лв., и за електроенергия – 202 хил. лв. Съществени в тази
група са разходите за Блумбърг, Ройтерс, интернет и други системи, за които
са изплатени 573 хил. лв., за абонаментните такси за ползване на програмни
продукти – 1804 хил. лв., и за такси за абонаментното поддържане на канцеларската техника – 332 хил. лв. Банката е изплатила суми по договора с МВР за охрана в размер на 1003 хил. лв. За ремонт на основни сгради от началото на годината са изразходвани 601 хил. лв.
През първото полугодие на 2008 г. са изразходвани 160 хил. лв. за консултантски услуги, което е 43.6% от полугодишния бюджет. Предоставените консултантски услуги са в областта на информационните проекти на банката в
размер на 114 хил. лв., за правни консултации – 3 хил. лв., за актюерски консултации и други.
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За първото полугодие банката отчита разходи за амортизация в размер на
8070 хил. лв., което е 98.5% от полугодишния разчет.
Разходите за персонал, социално и здравно осигуряване на служителите са
в размер на 9440 хил. лв., което представлява 49.0% от годишния разчет. В тези разходи, спазвайки изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица“, банката
отрази по бюджета си настоящата стойност на задълженията си към персонала за пенсиониране в размер на 43 хил. лв. и неизползван платен годишен отпуск
в размер на 1092 хил. лв.
Разходите за социална дейност са в размер на 399 хил. лв., което е 42.9%
от полугодишния бюджет.
Другите административни разходи на банката са в размер на 480 хил. лв. и
са 45.0% от полугодишния разчет. Командировките в страната в размер на
38 хил. лв. са свързани с логистиката на паричните средства в касовите подразделения на банката и с извършването на проверки в тези структурни звена.
Командировките в чужбина са свързани предимно с участие в семинари и
повишаване на квалификацията на служителите. Средствата за тези командировки са усвоени в размер на 202 хил. лв., което е 66.4% от полугодишния разчет. Изплатени са средства и такси за обучение на служителите от БНБ в размер на 132 хил. лв. За покриване на разходите, свързани с представителни и протоколни цели, банката е изразходвала 91 хил. лв. В съответствие с Програмата
за повишаване на образованието и професионалната квалификация на служителите на БНБ за шестте месеца на 2008 г. са изразходвани 112 хил. лв., от които
за усвояването на европейските практики и опит в банковите дейности
89 хил. лв., за краткосрочно обучение по усвояване на актуални промени в българското законодателство 11 хил. лв. и за обучение и усъвършенстване на владеенето на чужди езици 9 хил. лв.
Банката е извършила разходи, свързани с участието в ЕСЦБ, в размер на
430 хил. лв. Представители на БНБ участваха в заседанията на комисиите и комитетите към ЕСЦБ, като за тази цел са изразходвани 229 хил. лв. за командировки. За поддръжка на техника, свързана с участието на БНБ в ЕСЦБ, са усвоени 14 хил. лв., а за обучение на служителите – 6 хил. лв. Банката е изразходвала
178 хил. лв. за годишната такса за участие в ЕСЦБ.

II. Инвестиционна програма
По бюджета на банката за 2008 г. по раздел II „Инвестиционна програма“ са
утвърдени 35 724 хил. лв., като от тях са усвоени 13 415 хил. лв., или 75.1% през
първото полугодие.
За шестте месеца на 2008 г. са изразходвани средства в размер на
6895 хил. лв. за обект „Касов център на БНБ“, за извършване на строително-монтажни работи, за доставка на специална армировка за трезорните помещения,
за технически проекти и консултантски услуги.
За придобиване на машини и съоръжения, транспортни средства и друго
оборудване са изразходвани 589 хил. лв., от които 230 хил. лв. са за технически
средства за безопасността на банката, за разширяване на системите за контрол на достъпа в сградите на касовите подразделения и пожароизвестителните инсталации.
За офис мебели и канцеларско оборудване са изразходвани 225 хил. лв. Закупени са копирни машини, климатици, мебели, килими и друго оборудване.
Разходите за информационни технологии на банката са 5931 хил. лв., от
които 1506 хил. лв. за оборудване и 4425 хил. лв. за софтуер.
Инвестиционните разходи са свързани преди всичко с изпълнението на
стратегията за развитие на информационните и комуникационните технологии
в банката с цел осигуряване на модерна технологична инфраструктура. Проектът с най-голямо значение за банката е системата ОБИС, която бе внедрена в
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Показатели

Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ
Разходи, свързани с издръжка на паричното обращение
Разходи за материали, услуги и амортизация
Разходи за персонал и социално осигуряване
Разходи за социална дейност
Други административни разходи
Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ
Раздел II. Инвестиционна програма
Финансиране на ново строителство,
реконструкция и модернизация
Придобиване на машини, съоръжения, транспортни
средства и друго оборудване
Електронизация на БНБ
Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ

Отчет
30.VI.2008 г.
(хил. лв.)

Бюджет
2008 г.
(хил. лв.)

Изпълнение
(%)

34 534
9 140
14 645

84 243
24 702
34 385

41.0
37.0
42.6

9 440
399
480
430

19 268
1 862
2 283
1 743

49.0
21.4
21.0
24.7

13 415

35 724

37.6

6 895

14 300

48.1

589
5 931
0

5 200
15 822
372

11.3
37.5
0.0

Изпълнение на бюджета на БНБ

началото на юни 2008 г. Завършени бяха проектите „Система за отчитане, контрол и управление на движението на наличните пари в БНБ“ в частта за съответствие с ОБИС (SAP), функционалност, свързана с касовото обслужване на
клиентите в БНБ и с технологично обновяване и развитие на касовата система.
Бяха извършени изменения и допълнения към съществуващата система ЕСРОТ,
а така също и в информационната система за управление на човешките ресурси и ТРЗ.
Разходите за хардуер обхващат изграждането на компютърни работни
места и сървъри за 987 хил. лв. и 496 хил. лв. за комуникационно оборудване. Тези
разходи са свързани както с плановото обновяване и развитие на информационната и технологичната инфраструктура в БНБ и касовите подразделения, така и с необходимото техническо осигуряване на стратегически проекти, един
от които е ОБИС.
Разходите за софтуер включват 3422 хил. лв. по проекта ОБИС, 299 хил. лв.
за функционални изменения на ПП СОФИ, 47 хил. лв. за извършени промени в системата ЕСРОТ, 327 хил. лв. за изменение и допълнение на информационната система „Изграждане на единно хранилище за данни в БНБ“, 53 хил. лв. за модификация на текущата версия на системата RINGS – MONTRAN, и други.
Към края на юни 2008 г. банката няма извършени разходи за инвестиции,
свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ.
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70
Изложение за отговорностите на Управителния съвет
на Българската народна банка

Законът за Българската народна банка изисква Управителният съвет
на Българската народна банка да изготвя финансов отчет, представящ
финансовото състояние на банката и резултатите от дейността є за периода.
Финансовият отчет на Българската народна банка, одобрен от Управителния съвет, е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност, приети от Европейската комисия.
Управителният съвет на Българската народна банка носи отговорност
за воденето на точни регистри, които да отразяват достоверно и по всяко
време финансовото състояние на Българската народна банка. Той носи обща
отговорност за предприемането на мерки за опазване активите на Българската народна банка, за предотвратяването или разкриването на злоупотреби или други нередности.

Иван Искров
Управител на БНБ
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(хил. лв.)

Приложение

30.VI.2008

30.VI.2007

Приходи от лихви

7

460 893

274 588

Разходи за лихви

7

(133 920)

(74 820)

326 973

199 768

Нетни приходи от лихви

Приходи от такси и комисиони

4 516

4 257

Разходи за такси и комисиони

(1 543)

(2 524)

2 973

1 733

Нетни приходи от такси и комисиони
Нетни печалби/(загуби) от финансови активи и пасиви,
отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата

8

42 793

3 187

Други оперативни приходи

9

12 839

16 199

385 578

220 887

(44 120)

(41 166)

341 458

179 721

Общо приходи от дейността
Административни разходи

Печалба за периода

10

Приложенията, представени на страници 75–94, представляват неразделна част от
консолидирания финансов отчет.
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Консолидиран отчет за доходите
към 30 юни 2008 г. (неодитиран)
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Консолидиран баланс към 30 юни 2008 г. (неодитиран)
(хил. лв.)

Приложение

30.VI.2008

31.XII.2007

АКТИВИ
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута

11

3 343 959

3 507 981

Злато, инструменти в злато и други благородни метали

12

1 500 595

1 432 666

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата

13

21 089 774

18 356 669

Финансови активи на разположение за продажба

14

1 343 985

1 391 586

Материални активи

15

155 064

151 430

Нематериални активи

16

15 245

14 935

Други активи

17

48 119

46 359

27 496 741

24 901 626

Общо активи
ПАСИВИ
Банкноти и монети в обращение

18

8 124 559

8 410 867

Задължения към банки и други финансови институции

19

5 918 315

5 783 538

Задължения към държавни институции и други задължения

20

9 407 895

6 753 822

Задължения за участие в международни
финансови институции

21

1 229 916

1 275 420

Други пасиви

22

100 486

45 750

24 781 171

22 269 397

Общо пасиви
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Капитал

23

20 000

20 000

Резерви

23

2 692 119

2 608 836

Малцинствено участие

24

3 451

3 393

2 715 570

2 632 229

27 496 741

24 901 626

Общо капитал и резерви
Общо пасиви, капитал и резерви

Приложенията, представени на страници 75–94, представляват неразделна част от
консолидирания финансов отчет.
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(хил. лв.)

Приложение

30.VI.2008

30.VI.2007

341 458

179 721

11 130
9

(729)
7 799
188

(13 959)
(7 483)

5 305
(835)

331 155

191 449

(1 414)

(438)

(2 783 564)
9 167

(857 397)
500 783
(4 366)

(286 308)

95 690

134 777

(470 904)

2 654 073

1 534 449

54 736

(500 783)
101 194

Нетен паричен поток от оперативна дейност

112 622

589 677

Инвестиционна дейност
Парични плащания за придобиване
на материални и нематериални активи
Парични постъпления от дивиденти
Увеличение на дяловото участие на БНБ

(15 083)
-

(1 575)
729
(8 739)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(15 083)

(9 585)

Оперативна дейност
Нетна печалба
Корекции за изравняване с нетния паричен поток
от оперативна дейност
Приходи от дивиденти
Амортизации
Печалба от продажба на материални активи
Печалба от пазарна преоценка на финансови
активи и пасиви
Други корекции

15, 16

Нетен паричен поток от оперативна дейност
преди промени в краткосрочни активи и пасиви
Промени в краткосрочни активи
(Увеличение)/намаление на злато, инструменти
в злато и други благородни метали
(Увеличение) на финансови активи, отчитани
по справедлива стойност в печалбата или загубата
Намаление на вземания от правителството
(Увеличение)/намаление на други активи
Промени в краткосрочни пасиви
Увеличение/(намаление) на банкноти и монети в обращение
Увеличение/(намаление) на задължения към банки
и други финансови институции
Увеличение на задължения към държавни институции
и други задължения
(Намаление) на кредити от международни
финансови институции
Увеличение на други пасиви

Финансова дейност
Плащания към правителството

(250 634)

(170 630)

Нетен паричен поток от финансова дейност

(250 634)

(170 630)

Нетно (намаление)/увеличение на паричните
средства и парични еквиваленти

(153 095)

409 462

Парични средства и парични еквиваленти
в началото на периода

3 536 469

4 230 198

3 383 374

4 639 660

Парични средства и парични еквиваленти
в края на периода

11, 17

Приложенията, представени на страници 75–94, представляват неразделна част от
консолидирания финансов отчет.
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Консолидиран отчет за изменение в собствения капитал
към 30 юни 2008 г.
(хил. лв.)

Капитал

Салдо към 30 юни 2007 г.

МалцинРезерви от преоценка на
Други
ствено немонетарни монетарни възпоменателни резерви Всичко
участие
активи
активи
монети

20 000

3 393

103 722

881 490

720

Прехвърляне на нереализирана печалба
от преоценка на злато

-

-

-

208 581

-

-

208 581

Прехвърляне на нереализирана загуба
от преоценка на чуждестранна валута (нето)

-

-

-

(2 818)

-

-

(2 818)

Прехвърляне на нереализирана загуба
от преоценка на финансови активи,
отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата (нето)

-

-

-

39 174

-

-

39 174

Нереализирана загуба от преоценка на
финансови активи на разположение
за продажба

-

-

(1 328)

-

-

-

(1 328)

Печалба за периода след прехвърляне към
резерви от преоценка и малцинствено участие

-

35

-

-

-

182 116

182 116

Други специални резерви

-

-

-

-

-

87 000

87 000

Други прехвърляния

-

(35)

(576)

-

(119)

835

105

Салдо към 31 декември 2007 г.

1 110 039 2 119 364

20 000

3 393

101 818

1 126 427

601

Прехвърляне на нереализирана печалба
от преоценка на злато

-

-

-

66 515

-

-

66 515

Прехвърляне на нереализирана загуба от
преоценка на чуждестранна валута (нето)

-

-

-

(1 893)

-

-

(1 893)

Прехвърляне на нереализирана загуба от
преоценка на финансови активи, отчитани
по справедлива стойност в печалбата
или загубата (нето)

-

-

-

(50 459)

-

-

(50 459)

Плащане на вноска в държавния бюджет на
Република България за предходната година

-

-

-

-

-

Печалба за периода след прехвърляне
към резерви от преоценка и малцинствено
участие

-

58

-

-

-

327 236

327 294

Други прехвърляния

-

-

(38)

10 228

(105)

(17 567)

(7 482)

20 000

3 451

101 780

1 150 818

496

Салдо към 30 юни 2008 г.

1 379 990 2 632 229

(250 634) (250 634)

1 439 025 2 715 570

Приложенията, представени на страници 75–94, представляват неразделна част от
консолидирания финансов отчет.
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1.

Организация и дейност
Българската народна банка (банката) е 100% собственост на българската държава.
Банката е централна банка на Република България. Дейността є се регулира от
Закона за Българската народна банка (ЗБНБ), в сила от 10 юни 1997 г.
По силата на този закон основните дейности на банката могат да се обобщят,
както следва:
• поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица;
• притежава изключително право да емитира банкноти и монети;
• регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система;
• съдейства за създаване и функциониране на ефективни платежни системи и
осигуряване на надзор върху тях.
• банката не може да предоставя кредити на държавата или на държавни институции освен кредити за сметка на покупки на специални права на тираж
(СПТ) от Международния валутен фонд (МВФ) съгласно определени от закона условия;
• банката не може да предоставя кредити на банки освен при възникване на
ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система;
• банката не може да търгува български държавни ценни книжа;
• банката не може да емитира български левове над размера на левовия еквивалент на брутните международни валутни резерви;
• при договорени с министъра на финансите условия банката действа като
агент по държавни дългове или по дългове, гарантирани от държавата;
• банката е официален депозитар на държавни ценни книжа.
Управителният съвет на БНБ прие на 7 октомври 2008 г. консолидирания финансов отчет, представен на страници 69–94.

2.

Приложими стандарти
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните
стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети от Европейската комисия.

3.

База за изготвяне
Финансовите отчети са представени в хиляди български левове (хил. лв.). Те са
изготвени на база справедливата стойност на финансовите активи и пасиви,
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, на разположение
за продажба и дериватите, с изключение на тези, за които няма надеждно определена справедлива стойност. Другите финансови и нефинансови активи и пасиви са представени по амортизирана или историческа стойност.
Банката последователно прилага счетоводната си политика от предходната
година.
При изготвянето на финансовите отчети в съответствие с Международните
стандарти за финансова отчетност банката прави оценки и допускания, които
засягат отчетните стойности на активите и пасивите през следващата финансова година. Оценките допускат непрекъснато актуализиране и се базират
на историческия опит и други фактори, включително очакване на бъдещи събития, които при определени обстоятелства се смятат за основателни.

4.

База за консолидиране
Дъщерни предприятия
Дъщерни предприятия са тези, които се контролират от банката. Контрол
съществува, когато банката притежава пряка или непряка възможност да
управлява финансовата и оперативната политика на едно дружество, като по
този начин получава печалби от дейността му. Финансовите отчети на дъщерните дружества се включват в консолидираните финансови отчети от датата
на възникване на контрола върху предприятието до датата на прекратяването
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му. Всички вземания и задължения, приходи и разходи, както и вътрешногруповите печалби в резултат от извършени операции между дружества от групата се
елиминират, освен в случаите, в които те са несъществени. Частта от нетните активи на дъщерните предприятия на банката, която отговаря на пропорционалния дял на миноритарните акционери, се представя на отделен ред в Капитал и резерви на реда Малцинствено участие.

Асоциирани предприятия
Асоциирани предприятия са тези, в които банката упражнява значително влияние, но които не представляват нито дъщерно предприятие, нито смесено
предприятие. Инвестициите в асоциираните предприятия се представят в консолидирания финансов отчет на банката по метода на собствения капитал като стойност, съответстваща на дела на банката в собствения капитал на асоциираното предприятие към края на отчетния период. Частта на банката от
нетния резултат на асоциираното предприятие след придобиването се представя в отчета за доходите като приход/разход от инвестиции и се прибавя/намалява към балансовата стойност на инвестицията.

5.

Основни елементи на счетоводната политика

a)

Признаване на приходи
Приходите от и разходите за лихви се признават съгласно принципа на начисляването на база ефективна доходност на актива или съответната променлива
доходност. Приходите от и разходите за лихви включват амортизация на сконто и премии, както и на разлики между първоначалната балансова стойност и
стойността на падеж на база ефективен лихвен процент.
Приходите от и разходите за такси и комисиони от финансови услуги на банката се признават в отчета за доходите в момента на възникването им.
Другите финансови приходи/разходи включват приходи и разходи от продажби и
промени в справедливата стойност на финансови активи и пасиви, отчитани по
справедлива стойност в отчета за доходите, и на активи на разположение за
продажба.
Приходите от дивиденти от капиталовите инструменти на разположение за
продажба се отчитат в отчета за доходите, когато се установи правото на
банката да получи плащането по дивидента.

б)

Финансови инструменти

1)

Класификация
За целите на последващата оценка на финансовите инструменти банката ги
класифицира в четири категории:
Финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата, са тези, които банката държи главно с цел краткосрочна печалба. Те
включват инвестиции, които не са предназначени за определена цел, ефективни
хеджиращи инструменти и задължения по краткосрочни продажби на финансови
инструменти. Нетните вземания по деривати за търгуване (положителни промени в справедливата стойност), както и закупените опции, ако има такива, се
отчитат като активи за търгуване. Всички нетни задължения по деривати за
търгуване (отрицателни промени в справедливата стойност), както и издадени
опции, ако има такива, се отчитат като пасиви за търгуване.
Кредити и вземания са тези инструменти, издадени от банката посредством
осигуряване на пари в качеството є на кредитор, различни от активи, държани
с цел краткосрочна печалба.
Финансови активи, държани до падеж, са активи с фиксирана или установима
доходност и фиксиран падеж, които банката има намерението и възможността
да държи до падеж.
Финансови активи на разположение за продажба са всички активи, които не могат да бъдат класифицирани в друга категория, както и всеки финансов актив,
който е бил предназначен за тази категория при първоначалното му признаване.

2)

Първоначално отчитане
Банката признава финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, финансовите активи, държани до падеж, и финансови-
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3)

Последващо отчитане
Първоначално финансовите инструменти се отчитат по себестойност, която
включва разходите за осъществяване на сделката.
След първоначалното им признаване всички финансови инструменти, отчитани
по справедлива стойност в печалбата или загубата, и финансовите активи на
разположение за продажба се оценяват по справедлива стойност, с изключение
на тези, за които няма котировки по пазарна цена на активен пазар и чиято
справедлива стойност не може да бъде надеждно определена, които се отчитат по себестойност, включваща разходите по осъществяване на сделката минус загуби от обезценка, ако има такива.
Всички финансови пасиви, освен финансовите пасиви за търгуване, кредити и
вземания и финансовите активи, държани до падеж, се оценяват по амортизирана стойност минус загубите от обезценка. Амортизираната стойност се изчислява на база метода на ефективния лихвен процент. Всички премии или сконто, включително първоначалните разходи по осъществяване на сделката, се
включват в балансовата стойност на съответния инструмент и се амортизират на база ефективния лихвeн процент на инструмента.

4)

Принципи за оценка и представяне по справедлива стойност
Справедливата стойност на финансовите инструменти се определя на база котировките по пазарни цени към датата на баланса, без да се включват разходите за осъществяване на сделката. В случай че такива котировки по пазарни цени не съществуват, справедливата стойност на финансовите инструменти се
определя на база математически методи или посредством техники на дисконтиране на паричните потоци.
В случаите на използване на дисконтирани парични потоци прогнозните бъдещи
парични потоци се определят на база най-точната преценка на ръководството,
а като дисконтов фактор се прилага пазарният процент към датата на баланса, приложим за инвестиция със сходни условия и характеристики. При използване на математически методи за определяне на цената данните са базирани на
пазарни измерители, актуални към датата на баланса.
Справедливата стойност на дериватите, които не са търгуеми на пазара, се
определя като сума, която банката би получила или платила за прекратяване на
договора към датата на баланса предвид съществуващите пазарни условия и
платежоспособност на нейните контрагенти.
Фючърсите се оценяват ежедневно по справедлива стойност чрез съотнасяне
към котирани пазарни цени от активни пазари.
В съответствие с МСФО 7 банката оповестява справедливата стойност на активи и пасиви, за които се публикува пазарна информация и за които справедливата стойност съществено се различава от стойността им, отчетена в баланса на банката.
Справедливата стойност на паричните средства и предоставените депозити
в чуждестранна валута и други текущи вземания и задължения приблизително
съответства на тяхната балансова стойност поради краткосрочния им характер. Банката променя условията по дължимата лихва по задължения с плаваща
лихва към държавни институции в зависимост от пазарните условия, така че
договорените лихвени проценти следват пазарните нива.

5)

Печалби и загуби при последваща оценка
Всички печалби и загуби, възникнали в резултат от промени в справедливата
стойност на финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, се признават в отчета за доходите.
Приходите и разходите от промените в справедливата стойност на финансовите активи на разположение за продажба се признават директно в собствения
капитал, докато финансовите активи бъдат отписани или обезценени, като кумулативните приходи и разходи, признати до момента в собствения капитал, се
признават в отчета за доходите.
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6)

Отписване
Финансов актив се отписва, след като банката загуби контрол върху договорните права, включващи актива. Това може да стане при погасяване, изтичане или
прехвърляне на договорните условия.
Финансов пасив се отписва при погасяване на договорните условия.
Финансови активи на разположение за продажба и финансови активи, отчитани
чрез отчета за доходите, се отписват на деня на уреждане. Печалбите или загубите при отписването се определят индивидуално за всеки актив.

7)

Споразумения за автоматично отдаване под наем на ценни книжа
Инвестиции, отдадени по силата на споразумения за автоматично отдаване
под наем на ценни книжа, се отчитат в баланса и се оценяват съгласно счетоводната политика, приложима за активи или съответно за активи за продажба.
Инвестициите, дадени под наем по споразумения за автоматично отдаване под
наем на ценни книжа, не се отписват от активите на банката. Приходите, възникнали в резултат на сделки за автоматично отдаване под наем на ценни книжа, се отчитат при тяхното възникване като приход от лихви.

8)

Обезценка на активи
Към датата на изготвяне на всеки баланс се извършва преглед на финансовите
активи за наличие на признаци за обезценка. В случай че такива признаци са налице, се определя възстановимата стойност на актива.

в)

Злато и други благородни метали
Златото и другите благородни метали се оценяват по пазарната им стойност,
определена на базата на фиксинга в евро на Лондонския пазар на благородни метали към датата на изготвяне на баланса.

г)

Инвестиции в други предприятия
За целите на оценката при последващо отчитане на инвестициите в предприятия те са класифицирани като финансови активи на разположение за продажба
и са отчетени по справедлива стойност.
Подробна информация относно притежаваните от банката инвестиции е представена в приложение 14.

д)

Дълготрайни материални и нематериални активи
Дълготрайните материални и нематериални активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, съответно преоценена стойност, намалена с начислената амортизация и загуби от обезценка.

1)

Последващи разходи
Разходите, свързани с подновяване на компоненти на дълготрайните материални активи, отчетени отделно, се капитализират. Всички останали разходи се
капитализират само тогава, когато увеличават бъдещите икономически ползи
от дълготрайния материален актив. Всички останали разходи се признават в
отчета за доходите при тяхното възникване.

2)

Амортизация
Амортизацията се начислява на база линейния метод по установени норми с цел
пренасяне в разход стойността или оценката на дълготрайните материални и
нематериални активи за времето на очаквания срок на използване. Земите не се
амортизират. По-долу са представени използваните годишни амортизационни
норми.
(%)

Сгради
Машини, съоръжения и оборудване
Компютри
Стопански инвентар
Транспортни средства
Нематериални дълготрайни активи

2−4
3−15
30−33.3
15−20
8−25
20−25

Разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи
не се амортизират до момента на тяхното въвеждане в експлоатация.
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Възстановима стойност на активите
Възстановимата стойност на дълготрайните активи на банката представлява
по-високата от двете – нетната продажна стойност или стойността им в
употреба. При оценка на стойността на активите в употреба очакваните бъдещи парични потоци се дисконтират до настояща стойност при използване на
пределната норма на лихвата по привлечения ресурс, която отразява настоящите пазарни очаквания за стойността на парите във времето и специфичния
за актива риск. За всеки актив, който независимо не генерира парични потоци,
възстановимата стойност се определя за единицата, генерираща парични потоци, към която принадлежи активът.

4)

Реинтегриране на обезценката
В случай на промяна на прогнозите, използвани за определяне на възстановимата стойност, загубите от обезценка на дълготрайни материални активи се реинтегрират, но само до размера на балансовата стойност на актива преди
признаване на загуби от обезценка.

е)

Чуждестранна валута
Приходите и разходите в чуждестранна валута се преизчисляват в левова равностойност по курса към момента на сключване на сделката или по обменния
курс на БНБ, валиден за съответния ден. Монетарните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в левове по заключителния обменен курс на банката. Нереализираните и реализираните положителни/отрицателни разлики от преоценка на паричните позиции се признават в отчета за доходите. Немонетарните активи и пасиви във валута са оценени по курса на датата на придобиване или по последна преоценка по справедлива стойност.
Неприключените форуърдни договори в чуждестранна валута са оценени по пазарна стойност. Печалбите и загубите от преоценката на неприключените форуърдни договори се отчитат в отчета за доходите.
Валутните курсове на основните чуждестранни валути към 30 юни 2008 г. и
31 декември 2007 г. са, както следва:

Валута
Щатски долар (USD)
Евро (EUR)
Специални права на тираж (SDR)
Злато (XAU)

30.VI.2008

31.XII.2007

1 : BGN 1.24069
1 : BGN 1.33122
1 : BGN 1.95583
1 : BGN 1.95583
1 : BGN 2.02681
1 : BGN 2.10130
1 тройунция : BGN 1153.220 1 тройунция : BGN 1102.460

ж) Данъчно облагане
Банката не подлежи на облагане с данък върху печалбата във връзка с основната
си дейност. Данъкът върху печалбата на дъщерните предприятия за периода
включва текущ и отсрочен данък. Текущият данък включва сумата на данъка, която следва да се плати върху очакваната облагаема печалба за периода, въз основа на ефективната данъчна ставка или на действаща ставка в деня на изготвяне на баланса. Отсроченият данък се изчислява чрез прилагане на балансовия метод за определяне на задълженията на база временните разлики между данъчно
признатия размер на активите и пасивите и тяхната балансова стойност.

з)

Политика за разпределение на печалбата от дейността на банката
Политиката на банката за разпределение на печалбата от дейността є се определя съгласно изискванията на ЗБНБ. С решение на УС на БНБ са приети нови
„Вътрешни правила за финансови отчети и счетоводна политика на БНБ“, в сила от 1 януари 2007 г., в съответствие с чл. 36, ал.1 и 2 от ЗБНБ. Съгласно тези
правила банката отнася в специални резерви нереализираните печалби и загуби,
възникнали от преоценката на активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна
валута или злато. Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 2 от ЗБНБ банката отчислява 25% от годишното превишение на приходите над разходите във фонд „Резервен“. Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗБНБ след отчисляване за фонд „Резервен“ по
решение на Управителния съвет банката може да създава специален резерв за
покриване на загуби от пазарен риск и други резерви. След заделяне на резерви
съгласно ЗБНБ тя предвижда остатъка за вноска в държавния бюджет.
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и)

Парични средства в каса и предоставени депозити в чуждестранна
валута
Паричните средства и еквиваленти се състоят от парични средства в каса,
разплащателни сметки и депозити с падеж до три месеца.

к)

Приложение на публикувани международни стандарти за финансова
отчетност, които още не са в сила към датата на баланса
МСФО 8 – Оперативни сегменти (в сила от 1 януари 2009 г.). Стандартът изисква оповестяване на сегменти на база компоненти на банката, които ръководството наблюдава при вземането на оперативни решения. Оперативните сегменти са компоненти от банката, за които е налична самостоятелна финансова информация, която се преглежда периодично от лице с ръководни функции при
вземане на оперативни решения, при преценка как да се разпределят ресурсите
и при оценка на представянето на оперативните сегменти. Ръководството счита, че МСФО 8 не се отнася за дейността на банката.
Преработен МСС 23 – Разходи по заеми премахва възможността всички разходи
по заеми да се отчитат като разход в момента на възникване и изисква предприятията да капитализират разходите по заеми, които пряко са свързани с придобиването, строителството или производството на отговарящ на условията
актив, като част от себестойността на актива. Преработеният МСС 23 е задължителен за финансовите отчети за 2009 г. и не се отнася за дейностите, извършвани от банката.
Тълкование на Комитета за разяснения (КР) на МСФО − КРМСФО 11 МСФО 2 –
Трансакции с групови и собствени акции (в сила за годишни периоди, започващи
на или след 1 март 2007 г.). Разяснението изисква споразумение за плащане, базирано на акции, в което дадено дружество получава стоки или услуги като възнаграждение за своите собствени капиталови инструменти, да бъде осчетоводено като трансакция за плащане, базирано на акции, уредено чрез акции, независимо как са получени необходимите капиталови инструменти. Банката счита че
КРМСФО 11 няма да има ефект върху операциите є, тъй като през 2007 г. не са
сключвани договори за плащания на базата на акции.
КРМСФО 12 – Споразумения за концесии на услуги (в сила от 1 януари 2008 г.). Разяснението предоставя ръководство на дружествата от частния сектор относно някои оповестявания и въпроси, свързани с оценки, които възникват в счетоводството на публично-частните концесионни споразумения. Банката счита,
че КРМСФО 12 не се отнася за нейните операции, тъй като тя не е сключвала договори за концесия.
КРМСФО 13 – Клиентски програми за лоялност се отнася до отчетността на
предприятия, които оперират или участват в програми за лоялност за техни
клиенти. Това разяснение се отнася до програми за лоялност на клиенти, при
които последните могат да разменят натрупани кредити за награди като безплатни или с намалена цена стоки и услуги. КРМСФО 13 е в сила от 1 юли 2008 г.
и не се отнася до дейностите, извършвани от дружеството.
КРМСФО 14 – МСС 19 – Лимит на актив по план за дефинирани доходи, минимални
изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие (в сила от 1 януари
2008 г.) изяснява кога следва да бъдат третирани като налични увеличения и намаления в бъдещите плащания по активите на планове с дефинирани доходи и
предоставя информация относно минимални изисквания за финансиране на тези
активи. КРМСФО 14 разяснява при кои случаи минималните изисквания за финансиране на активите на плана водят до признаване на задължение. Това разяснение влиза в сила спрямо финансовите отчети за 2008 г., но не се отнася до дейността на банката.

6.

Оповестяване на политиката по управление на финансовия риск

а)

Въведение и общ преглед
Банката е изложена на следните видове риск при операциите си с финансови инструменти:
• кредитен риск
• ликвиден риск
• пазарен риск, който най-общо се подразделя на лихвен и валутен риск
• операционен риск
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Общи положения при управление на риска
При управлението на брутния международен валутен резерв БНБ има за цел на
първо място да гарантира високата сигурност и ликвидност на активите, след
което да търси максимизиране на доходността в зависимост от условията на
международните пазари. Инвестиционната стратегия зависи предимно от специфичните функции на централната банка, която работи в условията на паричен съвет и при пълно съответствие с изискванията на ЗБНБ.
Основната част от валутните резерви на БНБ са инвестирани в нискорискови
сконтови и купонни ценни книжа, издадени от държави, държавни агенции или
наднационални финансови институции, краткосрочни депозити във валута и
злато, предоставени при първокласни чуждестранни банки. Останалата част
се поддържа в СПТ и монетарно злато, което се съхранява в трезорите на банката.
Рисковете, съпровождащи управлението на валутните резерви, се управляват
от независимо звено по управление на риска. То отговаря пряко за стратегическото структуриране на активите и определянето на моделния портфейл (бенчмарка) на валутните резерви, изготвя и предлага за одобрение инвестиционните ограничения по отношение на тяхното управление. На тримесечна база се
прави цялостен преглед на промените в пазарните условия, размера и структурата на валутните резерви и при необходимост се прави актуализация на инвестиционните ограничения и съответстващите бенчмаркове. Ежедневно се
следи и контролира спазването на заложените лимити, правила и процедури. Регулярно се изготвят отчети, които са предназначени както за оперативно управление на валутните резерви, така и за актуална информация на ръководството на банката.
Всички разрешени финансови инструменти и класове активи, в които БНБ може
да инвестира, са посочени в документа „Инвестиционни ограничения и бенчмаркове за управление на брутния международен валутен резерв“. В същия документ са дефинирани основните портфейли и съответстващите им бенчмаркове, както и всички лимити за кредитен, лихвен, валутен и операционен риск. Документът съдържа изчерпателен списък от разрешените емитенти на дългови
инструменти, в които БНБ може да инвестира, както и списък с чуждестранните финансови институции – контрагенти на банката.
Дейността по управление на валутния резерв се ръководи и от правила за поведение и процедури, регулиращи изпълнението на функциите и задачите на отговорните за процеса структурни звена. Тези правила и процедури се съдържат в
документа „Наръчник с бизнес процедури за управление на валутните резерви“.

б)

Кредитен риск
БНБ е изложена на кредитен риск при осъществяване на търговските операции
и инвестиционната си дейност, както и в случаите, при които тя играе ролята
на посредник от името на правителството или други публични институции.
Банката поема кредитен риск и при операции с банкитe по покупко-продажба на
чуждестранна валута. Най-общо кредитният риск е свързан с вероятността за
настъпване на неплатежоспособност или фалит на някой от контрагентите на
БНБ, както и неплатежоспособност или фалит на някой от емитентите, в чийто дълг банката е инвестирала свои средства. Кредитният риск е лимитиран
посредством строги изисквания за наличие на високи кредитни рейтинги, присъдени от международно признати рейтингови агенции.
От гледна точка на кредитния риск понастоящем банката може да инвестира в
следните видове финансови инструменти:
• Инвестиционни програми при централни банки;
• Автоматично предоставяне в заем и/или заемане на ценни книжа при основния депозитар;
• Предоставяне в заем на ценни книжа,депозирани при банка-агент;
• Депозити във валута (срочни депозити и средства по текущи сметки) при
контрагенти от първа група и/или при централни банки;
• Депозити в злато (срочни депозити и средства по текущи сметки);
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•

Търговски ценни книжа емитирани от:
- държави или държавногарантирани;
- наднационални институции или агенции;
- агенции, негарантирани от държава;
- банки;
- емитенти на европейски обезпечени облигации;
• Облигации, емитирани от:
- държави или държавногарантирани агенции;
- наднационални институции;
- специализирани финансови агенции
- банки – обезпечени германски облигации от типа Jumbo Pfandbrief и
ирландски обезпечени облигации от типа Irish Asset Covered Securities;
- други финансови институции – обезпечени френски облигации от типа Obligations Foncieres.
Всички облигации трябва да са с еднократно изплащане на номиналната стойност на датата на падежа и без вградени опции.
• Покупко-продажба на валута:
- с вальор най-много 2 работни дни (на спот).
Фючърсни контракти – лихвени и върху облигации (разрешени са дълги и/или къси
позиции), търгувани на регулираните пазари.
За инвестиране в дълг, емитиран от държави, централни банки или държавно
гарантирани финансови институции е определен лимит за минимална експозиция. С него се определя частта от валутните резерви, която да бъде инвестирана в най-безрисковия и високоликвиден клас активи. За останалите изброени по-горе класове активи са определени лимити за максимална експозиция. Всички лимити са в пряка зависимост от степента на кредитен риск на съответния
клас активи.
Съгласно разработената Политика за контрагентите на БНБ по управление на
брутния международен валутен резерв, чуждестранните финансови институции – контрагенти на банката, са обособени в две групи:
• Първа група – финансови институции, към които БНБ може да има кредитна
експозиция. Те трябва да притежават дългосрочен кредитен рейтинг, който
трябва да бъде по-висок или равен на АА- по S&P и Fitch Ratings или на Аа3 по
Moody’s, присъден едновременно от най-малко две от посочените агенции.
• Втора група – финансови институции, с които БНБ може да сключва сделки за
покупко-продажба на ценни книжа при условията „доставка срещу плащане“
(Delivery Versus Payment – DVP). Те трябва да притежават краткосрочен кредитен рейтинг, по-висок или равен на А-1 по S&P, F-1 по Fitch Ratings или P-2 по
Moody's, присъден едновременно от най-малко две от посочените агенции.
В инвестиционните ограничения на БНБ е заложена система от лимити за максимална експозиция към отделните контрагенти. Установеният лимит се изчислява на базата на вътрешен кредитен рейтинг и капитал на контрагента. Вътрешният кредитен рейтинг от своя страна е функция на дългосрочните рейтинги, присъдени на институциите от горепосочените три рейтингови агенции. Освен това на база вътрешния кредитен рейтинг се определя лимитът за
максимална срочност на предоставяните при банките депозити във валута или
злато, както и на емитираните от тях търговски ценни книжа.

в)

Ликвиден риск
Ликвидният риск възниква при осигуряването на средства за основните дейности на банката и управлението на нейните позиции. Той има две измерения, като
първото е рискът банката да не бъде в състояние да посрещне задълженията си
в момента, когато станат дължими. Второто се изразява в невъзможността
банката да реализира на международните пазари свои активи по справедливи
цени и в установените срокове съгласно съответните пазарни конвенции.
Клиентите на банката са определени в ЗБНБ. Тя привлича средства чрез набор
от инструменти – депозитни/инвестиционни сметки, структурирана индексна
сметка (СИС), разплащателни сметки и други привлечени средства, регламентирани нормативно. БНБ се стреми да поддържа баланс между срочността на
привлечения ресурс и тази на активите посредством инвестиции във финансови инструменти с различна матуритетна структура. Определени са лимити за
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(хил. лв.)
Към 30 юни 2008 г.

До 1 От 1 до 3 От 3 месеца
месец месеца
до 1 година

От 1 до 5
години

Над 5
години

Без
падеж

Общо

Финансови активи
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и други
благородни метали
Финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата
Финансови активи на разположение за продажба
Общо финансови активи

3 343 959

-

-

-

-

-

3 343 959

885 135

-

-

-

-

615 460

1 500 595

3 441 794
68 328

3 151 254 10 578 849
-

3 550 615
-

367 262
-

- 21 089 774
1 275 657 1 343 985

7 739 216

3 151 254 10 578 849

3 550 615

367 262

1 891 117 27 278 313

Финансови пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други финансови институции
Задължения към държавни институции и други
задължения
Задължения за участие в международни
финансови институции

5 918 315

-

-

-

-

8 124 559
-

8 124 559
5 918 315

8 239 819

650 646

517 430

-

-

-

9 407 895

-

-

-

-

-

1 229 916

1 229 916

Общо финансови пасиви

14 158 134

650 646

517 430

-

-

9 354 475 24 680 685

Разлика в срочността на финансовите
активи и пасиви

(6 418 918)

2 500 608 10 061 419

3 550 615

367 262 (7 463 358)

До 1 От 1 до 3 От 3 месеца
месец месеца
до 1 година

От 1 до 5
години

Над 5
години

Без
падеж

Общо

Към 31 декември 2007 г.

2 597 628

Финансови активи
Парични средства и предоставени депозити в
чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и други
благородни метали
Финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата
Финансови активи на разположение за продажба

3 507 981

-

-

-

-

-

3 507 981

88 248

756 624

-

-

-

587 794

1 432 666

3 112 942
70 023

4 182 918
-

8 048 728
-

2 749 597
-

262 484
-

- 18 368 669
1 321 563 1 391 586

6 779 194

4 939 542

8 048 728

2 749 597

262 484

1 909 357 24 688 902

-

-

-

-

-

8 410 867

8 410 867

5 783 538

-

-

-

-

-

5 783 538

6 140 774

601 727

11 321

-

-

-

6 753 822

-

-

-

-

-

1 275 420

1 275 420

Общо финансови пасиви

11 924 312

601 727

11 321

-

-

9 686 287 22 223 647

Разлика в срочността на финансовите
активи и пасиви

(5 145 118)

4 337 815

8 037 407

2 749 597

Общо финансови активи
Финансови пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други финансови
институции
Задължения към държавни институции
и други задължения
Задължения за участие в международни
финансови институции

262 484 (7 776 930)

2 465 255

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2008 г.

обезпечаване на минимална ликвидност по видове валути. Ликвидността се осигурява на ежедневна база и по този начин се обезпечават всички валутни плащания на БНБ. Въведени са лимити за остатъчния срок до падежа на финансовите
инструменти от разрешените за инвестиране класове активи.
Банката оценява текущо ликвидния риск посредством следене на промените в
необходимостта от средства за обезпечаване на целите, залегнали в цялостната є стратегия. Като част от цялостната стратегия за управление на ликвидния риск са дефинирани изисквания по управлението на ликвиден портфейл в евро и поддържане на активи в други валути, необходими за посрещане на съответни входящи и изходящи от банката потоци.
Финансовите активи и пасиви на банката, анализирани по остатъчен срок от
датата на баланса до дата на последващо договаряне или предвиден падеж, са,
както следва:
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Остатъчните договорни падежи на финансовите пасиви на банката, са, както
следва:
(хил. лв.)
Брутен
Балансова номинален
стойност изходящ
паричен
поток
Към 30 юни 2008 г.
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други
финансови институции
Задължения към държавни
институции и други задължения
Задължения за участие в международни финансови институции

До
1 месец

8 124 559

-

-

-

-

8 124 559

5 918 315

5 918 315

5 918 315

-

-

-

-

9 407 895

9 422 748

8 239 819

650 646

517 430

-

-

1 229 916

1 229 916

-

-

-

-

1 229 916

650 646

517 430

-

9 354 475

8 410 867

8 410 867

-

-

-

-

8 410 867

5 783 538

5 783 538

5 783 538

-

-

-

-

6 753 822

6 758 799

6 130 862

605 605

22 332

-

-

1 275 420

1 275 420

-

-

-

-

1 275 420

605 605

22 332

-

9 686 287

22 223 647 22 228 624 11 914 400

г)

Над 5
години

8 124 559

24 680 685 24 695 538 14 158 134
Към 31 декември 2007
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други
финансови институции
Задължения към държавни
институции и други задължения
Задължения за участие в международни финансови институции

От 1 до От 3 месеца От 1 до
3 месеца до 1 година 5 години

Пазарен риск
Пазарен риск
Всички финансови инструменти са обект на пазарен риск, т.е. на риск от обезценка в резултат от настъпване на промени в пазарните условия. Инструментите се оценяват ежедневно по справедлива пазарна стойност, която в максимална степен отразява текущите условия на пазара на съответния вид финансови инструменти. Банката управлява своите портфейли при отчитане на променящите се пазарни условия. Експозицията по отношение на пазарния риск се
поддържа чрез спазване на съответните лимити, определени в Инвестиционните ограничения за управление на брутния международен валутен резерв.

Лихвен риск
Банката е изложена на риск от промени в лихвените нива, което оказва отражение върху цените на активи (включително инвестициите) и лихвоносните пасиви. Основна мярка за измерване на лихвения риск е модифицираната дюрация. Тя
дава оценка за това, с колко би се променила пазарната стойност на даден актив (пасив) в процент, ако лихвените нива се променят с 1 б.т. (една стотна от
процента). Освен това ежедневно се изчисляват и следят допълнителни технически параметри на портфейлите като конвекситет, дюрация във фиксирана
точка от кривата на доходност и др. За всеки един от портфейлите на БНБ лихвеният риск е ограничен посредством избор на съответен бенчмарк (моделен
портфейл) и установени в инвестиционните ограничения лимити за максимално
отклонение на модифицираната дюрация на портфейла от тази на съответния
бенчмарк.
При активи и пасиви с плаващи лихвени проценти банката е изложена на риск от
промени в базата, служеща за определяне на лихвените проценти.
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Към 30 юни 2008 г.

Лихвоносни активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и
други благородни метали
Финансови активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата
или загубата
Финансови активи на разположение
за продажба
Други лихвоносни активи

Ефективен
лихвен
процент

Плаващ
лихвен
процент

Фиксиран лихвен процент
До 1
месец

От 1 до От 3 месеца
3 месеца
до 1 година

3.58

3 263 272

10 638

3 252 633

-

-

0

-

-

-

-

-

4.64

20 752 121

97 718

3 345 696

3 105 070

14 203 637

67 756
30 415

-

67 756
30 415

-

-

24 113 564

108 357

6 696 500

3 105 070

14 203 637

7 926 392

-

6 821 392

600 000

505 000

7 926 392

-

6 821 392

600 000

505 000

16 187 172

108 357

(124 892)

2 505 070

13 698 637

Общо
Лихвоносни пасиви
Задължения към държавни институции
и други задължения

Общо

2.97

Общо
Разлика между лихвоносни
активи и пасиви

(хил. лв.)
Към 31 декември 2007 г.

Лихвоносни активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато
и други благородни метали
Финансови активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата
или загубата
Финансови активи на разположение
за продажба
Други лихвоносни активи

Ефективен
лихвен
процент

Общо

Плаващ
лихвен
процент

Фиксиран лихвен процент
До 1
месец

От 1 до От 3 месеца
3 месеца
до 1 година

4.15

3 416 197

4 810

3 411 387

-

-

0.16

844 752

-

88 245

756 507

-

4.11

18 241 492

98 029

3 091 809

4 172 759

10 878 895

70 023
28 488

-

70 023
28 488

-

-

22 600 952

102 839

6 689 952

4 929 266

10 878 895

5 783 538

-

5 783 538

-

-

5 011 875

146 687

4 254 188

600 000

11 000

Общо

10 795 413

146 687

10 037 726

600 000

11 000

Разлика между лихвоносни
активи и пасиви

11 805 539

(43 848) (3 347 774)

4 329 266

10 867 895

Общо
Лихвоносни пасиви
Задължения към банки и други
финансови институции
Задължения към държавни институции
и други задължения

3.44

За управлението на лихвения риск и границите на изменението на лихвените
проценти се правят набюдения върху чувствителността на финансовите активи и пасиви към различни стандартни и нестандартни сценарии за движението на лихвените проценти.
Стандартните сценарии включват 100 базисни точки мигновено и паралелно нарастване и спад на всички криви на доходност в световен мащаб и 50 базисни
точки на нарастване и спад на кривите на доходност за периода над 12 месеца.
При вторите два сценария се допуска, че промяната на доходностите се случва в началото на периода и в следващата година кривата остава непроменена.
Анализът на чувствителността на банката към промяната на лихвените проценти, предполагайки константна балансова позиция, е, както следва:

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2008 г.
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(хил. лв.)
100 б.т.
паралелно
покачване

100 б.т.
паралелен
спад

50 б.т.
паралелно
покачване
след 1 година

100 б.т.
паралелен
спад след
1 година

2008 г.
Към 30 юни

(134 168)

134 168

778 694

767 336

2007 г.
Към 31 декември

(102 790)

102 790

451 069

443 321

Валутен риск
За банката валутен риск е налице в случаите, когато има несъответствие между валутната структура на активите от тази на пасивите. От счетоводна
гледна точка банката е изложена на валутен риск при извършване на сделки с
финансови инструменти, деноминирани в различни от базовата валута (евро)
чуждестранни валути.
С въвеждането на паричния съвет и фиксирането на българския лев към еврото
върху счетоводните отчети, изготвени в национална валута, оказват влияние
промените на валутния курс на лева спрямо валутите, различни от еврото.
С цел минимизиране на валутния риск е въведено ограничение за отклоненията
на валутната структура на активите от тази на пасивите. Съгласно чл. 31,
ал. 3 на ЗБНБ общата пазарната стойност на активите във валути, различни от
евро, СПТ и монетарно злато, не могат да се отклоняват с повече от +/-2% от
пазарната стойност на средствата по пасива, деноминирани в тези валути.
(хил. лв.)

Активи
Български левове и валути от eврозоната
Щатски долари
Японски йени
Британски лири
СПТ
Злато
Други

Пасиви
Български левове и валути от eврозоната
Щатски долари
Японски йени
Британски лири
СПТ
Злато
Други

Нетна позиция
Български левове и валути от eврозоната
Щатски долари
Японски йени
Британски лири
СПТ
Злато
Други

30.VI.2008

31.XII.2007

24 670 226
19 805
85
303
1 327 375
1 476 786
2 161

22 063 825
34 353
68
230
1 368 157
1 429 006
5 987

27 496 741

24 901 626

26 242 973
21 191
13
1 230 561
2 003

23 591 210
34 148
1 274 243
2 025

27 496 741

24 901 626

(1 572 747)
(1 386)
85
290
96 814
1 476 786
158

(1 527 385)
205
68
230
93 914
1 429 006
3 962
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Приходи от и разходи за лихви
(хил. лв.)

Приходи от лихви
- от ценни книжа
- от депозити
- други
Разходи за лихви
- по депозити
- други

30.VI.2008

30.VI.2007

389 612
71 279
2

204 838
69 329
421

460 893

274 588

132 856
1 064

71 868
2 952

133 920

74 820

Разходите за лихви, платени по депозити на правителството, към 30 юни 2008 г.
в левове са в размер на 87 287 хил. лв. и във валута – 21 687 хил. лв. Разходите за
лихви, платени по депозити на други държавни организации, в левове към 30 юни
2008 г. са в размер на 791 хил. лв. и във валута – 1458 хил. лв.

8.

Нетни печалби/(загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани
по справедлива стойност в печалбата или загубата
(хил. лв.)

Нетни приходи от операции с ценни книжа
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Нетни печалби от преоценка на фючърси
Нетни (загуби) от преоценка на ценни книжа
Нетни (загуби) от преоценка на активи и пасиви
в чуждестранна валута
Нетни печалби/(загуби) от преоценка
на злато и благородни метали

9.

30.VI.2008

30.VI.2007

28 451
179
2 662
(53 121)

9 094
84
1 286
(3 344)

(1 893)

(916)

66 515

(3 017)

42 793

3 187

Други оперативни приходи
(хил. лв.)

Нетни приходи от продажба на дълготрайни активи
Приходи от продажба от дъщерни предприятия
Приходи от продажба на монети
Приходи от дивиденти
Други нетни приходи

30.VI.2008

30.VI.2007

58
11 664
790
327

11 094
1 095
729
3 281

12 838

16 199

10. Общи административни разходи
(хил. лв.)

Разходи за персонала
Административни разходи
Амортизации
Други разходи

30.VI.2008

30.VI.2007

13 004
19 404
11 137
575

12 964
17 895
7 807
2 500

44 120

41 166

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2008 г.
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Разходите за персонала включват разходите за заплати, социални и здравни
осигуровки, начислени в съответствие с разпоредбите на националното законодателство към 30 юни 2008 г. съответно за БНБ – 9839 хил. лв., за „Печатница на
БНБ“ АД – 1993 хил. лв. и за „Монетен двор“ ЕООД – 1172 хил. лв. Броят на служителите в БНБ и дъщерните є предприятия е 1197 за 2008 г. (юни 2007 г. – 1250),
в т.ч. персоналът на БНБ е 845 за 2008 г. (юни 2007 г. – 910).
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовия договор на служител, който е получил право на пенсия, банката е длъжна да му изплати обезщетение в размер на две брутни заплати. В случай че служителят е
работил в банката през последните десет години, размерът на това дължимо
обезщетение е равно на шест брутни заплати към момента на пенсиониране.
Банката е начислила на база актюерски изчисления задълженията си към персонала при пенсиониране в размер на 43 хил. лв. и за неизползван платен годишен
отпуск – 1092 хил. лв. (30 юни 2007 г. – 117 хил. лв. и 1003 хил. лв.). Задълженията
за пенсиониране и неизползван платен годишен отпуск към 30 юни 2008 г. за дъщерните предприятия са 75 хил. лв. и 67 хил. лв. съответно (30 юни 2007 г. – 282
хил. лв. и 100 хил. лв.).
В административните разходи са включени разходите на банката за паричното
обращение в размер на 9140 хил. лв. към 30 юни 2008 г. (30 юни 2007 г. – 9336 хил.
лв.).

11. Парични средства и предоставени депозити в чуждестранна валута
(хил. лв.)

Парични средства в чуждестранна валута
Разплащателни сметки в банки
Депозити в чуждестранна валута

30.VI.2008

31.XII.2007

79 641
11 802
3 252 516

87 944
4 917
3 415 120

3 343 959

3 507 981

Паричните средства и предоставените депозити в чуждестранна валута са
представени по кореспонденти, както следва:
(хил. лв.)

Резиденти в еврозоната
в евро
в други валути

Нерезиденти на еврозоната
в евро
в други валути

30.VI.2008

31.XII.2007

1 596 967
948

1 204 545
144

1 597 915

1 204 689

1 716 364
29 680

2 264 465
38 827

1 746 044

2 303 292

3 343 959

3 507 981

12. Злато, инструменти в злато и други благородни метали
30.VI.2008
хил.
тройунции
хил. лв.
Кюлчета злато в стандартна форма
Депозити в злато в стандартна форма
Злато в друга форма
Други благородни метали

513
768
17
-

591 651
885 135
19 627
4 182
1 500 595

31.XII.2007
хил.
тройунции
хил. лв.
513
766
17
-

565 609
844 872
18 526
3 659
1 432 666
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13. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата
(хил. лв.)

Ценни книжа, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата

30.VI.2008

31.XII.2007

Чуждестранни държавни ценни книжа

21 089 774

18 356 669

21 089 774

18 356 669

Ценните книжа включват лихвени и сконтови ценни книжа, деноминирани в евро.
Купонните лихви по ценните книжа, деноминирани в евро, са от 2.37% до 7.50%
към 30 юни 2008 г. ( 31 декември 2007 г. – 3.9%).
Стойността на ценните книжа, предоставени като обезпечение по операции с
фючърси, възлиза на 19 621 хил.лв. към 30 юни 2008 г. (31 декември 2007 г. – 19 606
хил. лв.).
Ценните книжа, емитирани от чуждестранни правителства и други емитенти
с кредитен рейтинг, определен най-малко от две от трите рейтингови агенции – Standard & Poors, Fitch Ratings или съответстващата оценка по Moody’s, са
представени, както следва:
(хил. лв.)

Ценни книжа по кредитен рейтинг
на емитента

Кредитен
рейтинг на
емитента

30.VI.2008

31.XII.2007

ААА
АА+
АА
AAА+

14 319 596
3 602 049
1 240 087
1 702 335
225 707

11 213 991
4 860 584
1 545 181
348 812
388 101

21 089 774

18 356 669

14. Финансови активи на разположение за продажба
(хил. лв.)

Квота на Република България в МВФ
Инвестиции в международни финансови институции
Инвестиции в асоциирани предприятия

30.VI.2008

31.XII.2007

1 298 062
27 989
17 934

1 345 663
27 989
17 934

1 343 985

1 391 586

Квотата на Република България в МВФ е в размер на 640 200 хил. СПТ. Резервният транш по квотата на Република България в МВФ е в размер на 67 756 хил. лв.
МВФ заплаща възнаграждение (лихва) на държавите-членки, които имат лихвоносна резервна позиция, като средният лихвен процент е 2.75% на годишна база.
Инвестициите в международните финансови институции включват инвестиции в Банката за международни разплащания, Базел (БМР), като 25% от съучастието в капитала на БМР са платени. Текущата стойност на 10 000 хил. акции в
СПТ възлиза към 30 юни 2008 г. на 23 950 хил. лв., а към 31 декември 2007 г. – на
22 341 хил. лв. (вж. приложение 28.1). Невнесеният капитал е с опция за внасяне
до три месеца по решение на Борда на управителите на БМР. БНБ като член на
ЕСЦБ заплаща ефективно 7% от записаното дялово участие, определено за
страните, които не са въвели еврото.

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2008 г.

Златото в стандартна форма включва злато при кореспонденти, по което се
начислява лихва от 0.15% до 0.20% годишно. Златото в друга форма включва
възпоменателни златни монети на стойност 19 283 хил. лв. и сребърни възпоменателни монети на стойност 344 хил. лв. Други благородни метали представляват платинени възпоменателни монети на стойност 4182 хил. лв.
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Инвестициите в международните финансови институции не надвишават 10%
от записания акционерен капитал на съответната институция.
Банката упражнява значително влияние върху финансовата и оперативна политика на следните асоциирани дружества и капиталовите є инвестиции в местни предприятия могат да бъдат анализирани, както следва:

Наименование на институцията

Участие, %

Асоциирани предприятия
Банксервиз АД
БОРИКА АД
Международен банков институт ООД
Централен депозитар АД
Дружество за касови услуги АД

35.85
36.24
42.31
20.00
25.00

Основна дейност
Междубанкови разплащания
Картови разплащания
Финансово обучение и научни изследвания
Депозитар на корпоративни ценни книжа
Обработка на ценни пратки с български
банкноти и монети от БНБ и търговските
банки

15. Материални активи
(хил. лв.)

Земя и
сгради

Машини и
оборудване

ИнформаОфис
Друго
ционно
оборудване оборудване
оборудване
(вкл. транспортни
средства)

Разходи за
придобиване
на материални активи

Общо

Към 1 януари 2008 г.
Влезли
Излезли
Прехвърлени

122 463
16
0
0

68 455
635
(45)
429

17 226
31
(259)
1 247

4 877
75
(21)
140

5 051
209
(45)
134

4 163
9 660
0
(1 950)

222 235
10 626
(370)
0

Към 30 юни 2008 г.

122 479

69 474

18 245

5 071

5 349

11 873

232 491

Амортизация и
загуби от обезценка
Към 1 януари 2008 г.
Начисления за периода
На излезлите

(15 888)
(1 634)
0

(37 889)
(2 946)
87

(11 038)
(1 866)
208

(2 652)
(227)
21

(3 338)
(310)
45

0
0
0

(70 805)
(6 983)
361

Към 30 юни 2008 г.

(17 522)

(40 748)

(12 696)

(2 858)

(3 603)

0

(77 427)

Балансова стойност
към 30 юни 2008 г.

104 957

28 726

5 549

2 213

1 746

11 873

155 064

Балансова стойност
към 31 декември 2007 г.

106 575

30 566

6 188

2 225

1 713

4 163

151 430
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(хил. лв.)

Софтуер

Други
нематериални
активи

Разходи за
придобиване на
нематериални
активи

Общо

Към 1 януари 2008 г.
Влезли
Излезли
Прехвърлени

19 854
3
0
214

44
1
0
0

4 253
4 453
0
(214)

24 151
4 457
0
0

Към 30 юни 2008 г.

20 071

45

8 492

28 608

Амортизация и
загуби от обезценка
Към 1 януари 2008 г.
Начисления за периода
На излезлите

(9 181)
(4 145)
0

(35)
(2)
0

0
0
0

(9 216)
(4 147)
0

(13 326)

(37)

0

(13 363)

6 745

8

8 492

15 245

10 673

9

4 253

14 935

Към 30 юни 2008 г.
Балансова стойност
към 30 юни 2008 г.
Балансова стойност
към 31 декември 2007 г.

Към 30 юни 2008 г. от БНБ са закупени програмни продукти на стойност 214 хил.
лв. (31 декември 2007 г. – 9353 хил. лв.).

17. Други активи
(хил. лв.)

Вземания на дъщерни предприятия от местни банки
Възпоменателни монети за продажба
Материални запаси
Вземания от доставчици
Разходи за бъдещи периоди
Други вземания

30.VI.2008

31.XII.2007

30 415
362
13 377
2 461
84
1 420

28 488
467
8 543
3 699
1 244
3 918

48 119

46 359

18. Банкноти и монети в обращение
(хил. лв.)

Банкноти в обращение
Монети в обращение

30.VI.2008

31.XII.2007

7 989 514
135 045

8 284 832
126 035

8 124 559

8 410 867

19. Задължения към банки и други финансови институции
(хил. лв.)

Депозити на виждане от банки
и други финансови институции
- в левове
- в чуждестранна валута

30.VI.2008

31.XII.2007

2 050 194
3 868 121

2 117 513
3 666 025

5 918 315

5 783 538

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2008 г.

16. Нематериални активи

Българска народна банка. Отчет • януари – юни 2008

92
Банката не начислява лихви върху депозитите на виждане от банки и други финансови институции. Сумата на депозитите на виждане включва 5917 млн. лв.,
представляващи задължителните резерви, които банките са длъжни да поддържат по сметки в БНБ (31 декември 2007 г. – 5295 млн. лв.).

20. Задължения към държавни институции и други задължения
(хил. лв.)

30.VI.2008

31.XII.2007

Разплащателни сметки
- в левове
- в чуждестранна валута

1 108 166
373 337

1 038 243
846 282

Срочни депозитни сметки
- в левове
- в чуждестранна валута

6 653 000
1 273 392

3 520 929
1 348 368

9 407 895

6 753 822

Депозитите и разплащателните сметки на правителството в банката включват средства, държани от името на бюджетни и други правителствени организации. Банката не начислява лихви върху разплащателните сметки. Депозитите
на правителството в щатски долари се олихвяват с лихвен процент между
1.58% и 1.64%. Депозитите на правителството в евро се олихвяват с лихвен
процент между 3.39% и 3.57%, а в левове – с лихвен процент между 3.49% и 3.89%.

21. Задължения за участие в международни финансови институции
Задълженията към МВФ по квотата за участие на Република България към 30
юни 2008 г. възлизат на 1 226 564 хил. лв. – 605 170 хил. СПТ (31 декември 2007 г. –
1 271 866 хил. лв. – 605 276 хил. СПТ).
Задълженията към МВФ са деноминирани в СПТ. Задълженията, свързани с квотата на България в МВФ, са безлихвени и нямат определен падеж. В това приложение е включена сметка № 1 на МВФ в левове за административни разходи в
размер на 3352 хил. лв. (31 декември 2007 г. – 3554 хил. лв.).

22. Други пасиви
(хил. лв.)

Средства на Европейската комисия
Задължения по заплати и социално осигуряване
Приходи за бъдещи периоди
Други пасиви

30.VI.2008

31.XII.2007

43 293
2 726
853
53 614

32 914
1 720
1 765
9 351

100 486

45 750

От 1 януари 2007 г. България, като държава – членка на Европейския съюз, участва във финансирането на бюджета на ЕС. На основание чл. 9 от Регламент на
Съвета № 1150 от 2000 г. банката е открила сметки в левове и в евро за средствата на Европейската комисия. Платежните инструкции за операциите по тези сметки се дават от оторизирани лица от Европейската комисия.

23. Капитал и резерви
Капиталът на банката е определен със ЗБНБ и е в размер на 20 000 хиляди лева.
Резервите от преоценка на немонетарни активи и възпоменателни монети
включват нетното изменение в справедливата стойност на определени групи
дълготрайни материални активи, капиталови инвестиции и възпоменателни монети.
Съгласно ЗБНБ нереализираните печалби/загуби, възникнали от преоценка на активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута или злато, са прехвърлени
в специална резервна сметка. Специалните резерви включват преоценки на монетарните активи.
Разпределението (в)/от специален резерв е, както следва:
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30.VI.2008

31.XII.2007

Печалба за периода
Нереализирана (печалба) от преоценка на злато
Нереализирана (печалба)/загуба от преоценка
на финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата (нето)
Нереализирана загуба от преоценка на
чуждестранна валута (нето)
Други нереализирани печалби

341 458
(66 515)

693 880
(205 564)

50 459

(37 116)

1 893
-

3 734
70

Резултат след разпределение (в)/от специален резерв

327 295

454 864

Другите резерви включват 25% от годишното превишение на приходите над
разходите и резерви, създадени по решение на Управителния съвет на банката.

24. Малцинствено участие
„Печатница на БНБ“ АД е акционерно дружество с двама акционери – БНБ и държавата чрез министъра на финансите. Българската народна банка притежава
95.6% от капитала на дружеството. През 2005 г. държавата чрез министъра на
финансите придобива 4.4% от капитала на дружеството – 3093 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка.

25. Парични задължения и брутни международни валутни резерви
(хил. лв.)

Брутни международни валутни резерви
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута
Монетарно злато и други инструменти в злато
Инвестиции в ценни книжа
Капиталови инвестиции и квота в МВФ
Парични задължения
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други финансови институции
Задължения към държавни институции
Други задължения
Превишение на брутните международни валутни
резерви над паричните задължения

30.VI.2008

31.XII.2007

3 343 960
1 476 786
21 089 774
67 756

3 507 981
1 410 480
18 356 669
70 023

25 978 276

23 345 153

8 124 559
5 917 976
9 192 198
259 328

8 410 867
5 783 339
6 446 827
340 108

23 494 061

20 981 141

2 484 215

2 364 012

Вземанията по лихви и задълженията по начислени лихви се отнасят към съответните активи и пасиви.
Монетарно злато и други инструменти в злато се преоценява ежедневно на база фиксинга в евро на Лондонския пазар на благородни метали.

26. Сделки със свързани лица
1)

Правителство на Република България
Международен валутен фонд
Квотата на Република България в МВФ е обезпечена със записи на заповед, подписани от банката и правителството (вж. приложение 21).
Банкови сметки на правителството
Бюджетните правителствени организации имат разплащателни сметки и срочни депозити в банката (вж. приложение 20).

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2008 г.
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Дейности по агентските функции
В съответствие със закона за БНБ и при условия, договорени с министъра на
финансите, банката действа като агент по държавни дългове или по дългове,
гарантирани от държавата. В тази си роля тя изпълнява депозитарни и агентски функции, свързани с администриране и управление на издадените от Министерството на финансите държавни ценни книжа. Банката получава комисиони,
свързани с изпълнението на тези функции. Тези държавни ценни книжа не са активи или пасиви за банката и не са отразени в консолидирания є баланс. Банката
не е изложена на кредитен риск по отношение на държавните ценни книжа, тъй
като не ги гарантира. Номиналната стойност на държавните ценни книжа, държани от банката като депозитар, към 30 юни 2008 г. са в размер на 3111 млн. лв.
(31 декември 2007 г. – 3190 млн. лв.).

27. Дъщерни дружества
(%)

Дял в акционерния капитал

30.VI.2008

31.XII.2007

100
95.6

100
95.6

Монетен двор ЕООД
Печатница на БНБ АД (виж приложение 24)

За отчетния период нетният приход от дъщерни предприятия включва нетна
печалба в размер на 784 хил. лв. от „Монетен двор“ ЕООД (31 декември 2007 г. –
1000 хил. лв.) и 1311 хил. лв. от „Печатница на БНБ“ АД (31 декември 2007 г. – 3252
хил. лв.).

28. Поети ангажименти и потенциални задължения
1)

Участие в Банката за международни разплащания
Банката притежава 8000 акции от капитала на Банката за международни разплащания, всяка възлизаща на стойност 5000 СПТ. От съучастието в капитала на
БМР са платени 25%. Невнесеният капитал е с опция за внасяне до три месеца
след решение на Борда на управителите на БМР. Потенциалното задължение на
банката към 30 юни 2008 г. е 60 804 хил. лв. (31 декември 2007 г. – 63 039 хил. лв.).

2)

Квота в МВФ
Квотата в МВФ е обезпечена със записи на заповед, подписани съвместно от
банката и правителството на Република България, на стойност 977 991 хил. лв.

3)

Капиталови ангажименти
Към 30 юни 2008 г. банката има поети ангажименти за 26 309 хил. лв. за придобиване на дълготрайни активи (31 декември 2007 г. – 27 924 хил. лв.).

4)

Други ангажименти и поети задължения
Банката няма издадени други гаранции, акредитиви или поети ангажименти за
закупуването или продажбата на злато, други благородни метали или чуждестранна валута.

29. Събития, настъпили след датата на баланса
Няма събития, възникнали след датата на баланса, които да изискват допълнително оповестяване или корекции във финансовите отчети на банката.
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24 януари

БНБ пуска в обращение, считано от 21 февруари 2008 г., сребърна възпоменателна монета „130 години от Освобождението на България“ с номинална стойност 10 лева, емисия 2008 г.

6 февруари

Одобрява актуализирани продажни цени на български банкноти и монети, продавани от
БНБ на цена, различна от номиналната им стойност.

12 февруари

Приема решение, с което от април 2008 г. Българската народна банка преустановява
дейностите по обработката на банкноти и монети по обявена стойност в регионалните касови служби на БНБ в градовете Плевен, Пловдив и Варна, като тези дейности се
поемат от териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД.

15 февруари

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за паричните преводи и платежните системи.

25 март

БНБ пуска в обращение, считано от 21 април 2008 г., сребърна възпоменателна монета
„Спортна стрелба“ с номинална стойност 10 лева, емисия 2008 г.

3 април

Приема нова Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на
банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск.
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на БНБ от 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции.
Одобрява Отчета за изпълнението на бюджета на Българската народна банка към
31 декември 2007 г.

23 април

Приема Годишния отчет на Българската народна банка за 2007 година.
БНБ пуска в обращение, считано от 19 май 2008 г., сребърна възпоменателна монета с
нанесено частично позлатяване „Севт III“ от серията „Съкровищата на България“ с номинална стойност 10 лева, емисия 2008 г.
Приема изменения и допълнения във Вътрешните правила за подбор и работа със стипендианти на БНБ, приети от УС на БНБ на 12 октомври 2006 г.

22 май

Приема решение за пускане в експлоатация на системата ОБИС (Основна банкова информационна система), считано от 1 юни 2008 г.

5 юни

Приема решение за емитиране на сребърна възпоменателна монета на тема „100 години независимост на България“ с номинална стойност 10 лева, емисия 2008 г.
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По-важни решения на Управителния съвет
на Българската народна банка

